
Drake

Um fanfic baseado no universo de 
Dragon Age: Origins

Por Rafero Oliveira



Drake – Um Fanfic baseado no universo de Dragon Age: Origins
Por Rafero Oliveira

All  trademarks and copyrights contained in  this document  are owned by their  respective trademark and copyright  
holders.

Dedicado ao Guerreiro Aprendiz,
Incapaz de ver-se como Matador de Dragões.



“Somos tremendamente idiotas.”, Drake pensou.

Preferiu não dizer isso em voz alta. Já estavam em grandes problemas e precisava de Ashe 
em sua melhor forma. Um comentário desse poderia minar qualquer autoconfiança.

A sua inclusive.

-I-
Drake fazia parte dos Guardiões Cinzentos, uma ordem composta por guerreiros e magos de 

diversas naturalidades, raças e motivações. Compartilhavam apenas a devoção a destruir a Praga.

A Praga.
De tempos em tempos,  os  Nascidos  das  Trevas  surgiam das  cavernas  que  levavam aos 

lugares  mais  profundos  e  sombrios  do  mundo.  E quando isso acontecia  em larga  escala,  eram 
grandes as chances de estarem sendo liderados por um dos Deuses Antigos, que foram maculados 
tanto pela Praga quanto por suas próprias ambições, passando a ser chamados de Arquidemônios.

E, sempre vigilantes a isso, estão os Guardiões Cinzentos.

Drake ainda era um jovem guerreiro a serviço de seu rei,  quando Garahel apareceu. Ele 
lembra-se exatamente do momento que o viu pela primeira vez, entrando pela porta do salão de 
treinamento.

Àquela época,  Garahel ainda não era o líder dos Guardiões,  portanto ainda não usava a 
armadura dourada com a qual completaria a imagem que seria lembrada por muitas gerações.

Se ele não fosse famoso, poderia ser confundido com qualquer elfo guerreiro, que teve a 
sorte de conseguir superar as discriminações e ascender à guarda de algum reino.

Mas  Garahel  já  era  famoso.  Drake  quase  conseguiu  ver  a  vivência  de  um  experiente 
aniquilador de Nascidos por sobre seus ombros. Garahel usava, então, uma armadura de placas, 
cinzenta como seu cargo, e trazia suas tão famosas espadas gêmeas às costas. Prendia seus longos 
cabelos loiros em uma trança e trazia um misto de preocupação e atenção nos olhos azuis.

Garahel atravessou o salão onde os soldados treinavam e conversou em voz baixa com o 
chefe da guarda real de Highever, o reino natal de Drake - que observava de longe, com seus atentos 
olhos escuros.

Depois de pouco tempo, Garahel se pôs de lado e o capitão disse aos soldados que treinavam 
naquele momento para se perfilarem lado a lado.

Garahel olhava nos olhos de cada um dos ali postados e ia se aproximando do fim da fila, 
onde estava Drake.

Até hoje ele se lembra dos olhos de Garahel o encarando e da sensação de estar sendo 
profundamente examinado.

E também de acompanhá-lo durante dois meses, durante seu treinamento como Guardião.



-II-
Durante seu tempo de serviço no castelo, Drake lutava com uma espada longa e preferia os 

escudos circulares e leves. Sabia usar arcos, mas em combate corria em direção à linha inimiga e se 
entregava ao combate sem se preocupar com estratégias ou táticas.

Todos esses traços foram mudados.

Garahel lhe mostrou as vantagens de lutar com duas espadas, o que o fez abandonar de vez o 
escudo. Aprendeu também a ver a trajetória da flecha antes de atirá-la.

E, principalmente, aprendeu a importância da estratégia.

Ele estava acostumado a lutar contra os bárbaros das planícies, e, então, achava que não 
fazia diferença a forma que lutasse, contanto que fosse competente.

Mas agora ele lutava contra os Nascidos das Trevas.

Aprendeu que eles parecem criaturas sem mente, mas é como se possuíssem apenas uma 
mente coordenando a todos. Todas as suas estratégias eram perfeitas, todos os ataques eficientes.

Drake teve seu primeiro embate com eles muito antes de aprender a lutar como um Guardião 
e ao lado de Guardiões.

Caminhava ao lado de Garahel, rumo ao Lago Calenhad, onde ficava a sede do Círculo dos 
Magos, onde eram treinados.

Garahel havia dito que precisavam de mais magos nas linhas aliadas. Drake ia com ele pois 
tinham acabado de sair do castelo de Highever com ele sendo o único recrutado.

Atravessavam outra planície onde, muitos anos antes, os bárbaros haviam vivido. Drake viu 
que caminhavam na direção em que o céu estava ficando mais escuro.

– Melhor acamparmos aqui., disse Garahel – Já consegue ver a Torre dos Magos, Drake?

Drake olhou na direção que ele apontava e, forçando um pouco a vista, conseguiu ver a 
ponta da torre,  como um dedo negro tentando arranhar o céu.  Se ele estivesse um pouco mais 
treinado, também teria conseguido perceber que a brisa que soprava fresca entre eles era um sinal  
que estavam perto de um grande lago.

– Acha  que  amanhã  chegaremos  lá?,  Drake  perguntou,  enquanto  fazia  um círculo  de 
pedras para a fogueira.

– Acredito que sim. O que não é nenhuma garantia que consigamos entrar. Os magos estão 
pouco amigáveis com os Guardiões desde que o Primeiro Owen morreu, ano passado.

– Primeiro Owen?
– Primeiro Mago. Não no sentido literal das palavras. É o líder dos magos. E morreu, em 

serviço dos Guardiões.

Drake agora estava longe de onde Garahel abria  as mochilas,  procurando pelos cantis  e 
panelas. Estava intrigado pelo fato do líder dos magos ter lutado, ao invés de seus liderados, mas se 
concentrava em procurar por lenha na planície onde estavam.

Estava quase ficando irritado pela frustração, quando aconteceu.



-III-
Drake ainda não sabia, mas os Guardiões bebem o sangue de Nascidos, durante a cerimônia 

de iniciação. O processo de preparação do sangue cuida para que um iniciado digno não morra ou 
fique  louco durante  o  processo,  mas  torne-se  meio-Nascido.  Assim,  ele  consegue,  entre  outras 
habilidades, sentir a presença de Nascidos.

Como ele ainda não tinha sido iniciado, foi salvo apenas por sua habilidade inata para o 
combate, detalhe esse que foi pressentido por Garahel, no momento que o escolheu.

Lá estava Drake, quase irritado por ter apenas um pedaço de madeira na mão, quando ouviu 
algo sibilando no ar, do seu lado direito.

Então essa propensão ao combate de Drake entrou em ação. Imediatamente ele soube que 
era uma flecha que vinha em sua direção e, enquanto girava o corpo para ficar de frente para ela, 
soube também onde ela iria atingir, o que o possibilitou pará-la com o pedaço de madeira que tinha 
na mão.

Olhou para a flecha, que tinha atravessado a madeira e parado a poucos centímetros de seu 
pescoço. Ela tinha uma ponta de ferro comum, excetuando-se pelos serrilhados na lâmina. As penas 
eram negras com algumas manchas vermelhas.

Drake jogou o pedaço de madeira com a flecha para o lado enquanto pegava seu escudo nas 
costas,  com  o  qual  ele  bloqueou  mais  duas  flechas  que  chegavam.  Pela  lógica  que  estava 
acostumado, eram no mínimo dois inimigos, um deles extremamente rápido em atirar. Contou dois, 
pois a terceira flecha veio de um ponto muito próximo de onde veio a primeira.

Retirou sua espada da bainha quando nem três segundos haviam passado desde que Drake 
ouviu a primeira flecha cortar o ar.

Com o pôr-do-sol  nos  olhos,  Drake  viu  que  eram três  inimigos  ao  longe,  praticamente 
vultos.  Começou a correr diagonalmente em direção a eles, com mais duas flechas atingindo o 
ponto onde estava no momento anterior.

Um dos inimigos já corria reto em direção a Drake, enquanto um dos outros largava o arco. 
Drake ainda não os via com clareza, mas tinha a estranha sensação que eles não eram bárbaros de 
alguma tribo desconhecida ou inimigos de seu rei.

Só quando estava a dez passos do inimigo, já completamente embalado pela corrida, que 
Drake os viu com clareza.

E hesitou.

Este primeiro possuía a estatura e porte de um humano alto. Tinha a pele esverdeada e com 
chagas  em  alguns  lugares,  a  boca  se  abria  num  sorriso  cruel,  mostrando  dentes  pontudos  e 
ensanguentados. Usava uma armadura de metal lascada,  que protegia apenas o peito,  ombros e 
antebraços, sem caneleiras. Portava um escudo de metal grande e quadrado, com algumas pontas de 
metal saindo de suas laterais. A espada que trazia na outra mão era retorcida como metal queimado 
e escura como tal.

Drake não teve reação além de bater seu escudo contra o da criatura. Com a velocidade que 
atingiram na corrida, o impacto afastou um do outro. Como Drake se recuperou antes do choque, 
pôde atacar primeiro.



A criatura, ainda desequilibrada e muito inferior a um guerreiro treinado recebeu o golpe 
sem conseguir erguer o escudo. O golpe foi precipitado, porém, e atingiu não sua cabeça, mas a 
parte de cima de seu ombro. Com a força de Drake e a baixa qualidade da armadura,  o braço 
esquerdo inteiro da criatura rodopiou pelo ar.

Drake girou o corpo, acompanhando a trajetória do golpe, como foi treinado, para encaixar o 
segundo  golpe,  sem  intervalos  no  movimento.  Enquanto  estava  girando,  sentiu  outra  flecha 
atingindo seu escudo.

Quando completou a volta, Drake pôde parar e planejar o combate com a segunda criatura, 
enquanto a cabeça da primeira fazia uma trajetória curva até o chão, onde quicaria e rolaria colina 
abaixo.

Porém, a segunda criatura já havia se aproximado demais. Drake mal conseguiu preparar o 
escudo para o ataque em carga dela. Com o impacto, dessa vez muito mais forte, Drake caiu para 
trás e deslizou de costas na grama.

Foi sorte, pois pôde levantar-se enquanto a segunda criatura se aproximava.
Essa  possuía  uma  armadura  completa,  de  um metal  amarelado,  com  adornos  negros  e 

retorcidos, formando pontas afiadas nos ombros, joelhos e cotovelos. Utilizava também um elmo, 
com aberturas apenas na altura dos olhos, que Drake não conseguia ver. A espada que empunhava 
era maior que a de Drake e curvava para trás. Seu escudo era retangular e escuro, possuindo ainda  
mais pontas nas laterais do que o da primeira criatura.

Quando chegou até Drake, já descia sua espada, num arco gigante. Drake aparou com o 
escudo enquanto saía do caminho. Seu escudo pouco fez para interromper a trajetória do ataque, 
lascando e quebrando onde foi atingido.

Drake aproveitou a brecha do ataque para realizar o seu. Utilizando a força e flexibilidade do 
tronco, mirou um ataque em arco na parte de trás do joelho do inimigo. Este, porém, girou a perna  
de forma que a espada de Drake bateu contra sua joelheira.

Drake estava voltando do golpe para uma posição de defesa quando foi atingido pelo escudo 
da criatura. Ela fez um movimento circular de cima para baixo com o escudo, que atingiu o rosto de 
Drake com força. Uma das pontas fez um corte fundo na lateral de seu rosto. Ainda atordoado, 
Drake recebeu outro golpe, dessa vez da frente do escudo do inimigo, que o empurrou para trás. 
Não caiu pois a colina subia levemente às suas costas.

Abriu  os  olhos  e  constatou  que  estava  enxergando  dobrado.  Via  seu  inimigo,  agora 
duplicado, chegando até onde estava. Pela primeira vez na vida, teve receio em um combate.



-IV-
Ainda hoje ele estremece quando lembra da sensação de estar lá,  espada de um lado, o 

escudo lascado do outro, e a criatura avançando em sua direção.
Se fosse um pouco mais experiente, teria reparado que mais nenhuma flecha foi atirada em 

sua direção depois que derrubou o primeiro inimigo.

Mas ele viu uma flecha, vindo de trás de si, atingir a criatura perfeitamente na abertura para 
os olhos. Olhando para trás, viu Garahel parado segurando o arco, quase casualmente.

Mais tarde, ainda naquela noite, após tratar seu ferimento, ele vigiava o cozido de coelho 
quando Garahel finalmente falou.

– Em  tempos  comuns,  você  teria  recebido  mais  treinamento  antes  de  enfrentar  seu 
primeiro Nascido.

– Aquelas criaturas que enfrentei são os Nascidos?
– Sim.  Aqueles  em específico  são  chamados  de  Hurlock.  O  de  armadura  completa  é 

tratado pelos outros como um macho alfa no reino animal.  Assim, chamamos-no de 
Hurlock Alfa.

– Ele teria me feito em pedaços se você não estivesse aqui.
– Um Alfa é um dos Nascidos das Trevas mais fortes que existem, Drake. Apenas um 

deles, liderando um grupo pequeno de outros Nascidos pode, com facilidade, dizimar um 
vilarejo. Portanto relaxe.

Drake sentia cada vez mais respeito por Garahel. Não conseguia se lembrar de nenhum outro 
guerreiro tão imponente quanto ele. Além disso, Garahel era uma das pessoas mais importantes do 
mundo, mas ainda tinha humildade o suficiente para animar um recruta inexperiente.

– Eu quero pedir desculpas a você, Drake.

Drake olhou pra Garahel um pouco assustado.

– Eu os senti chegando. Mas quis ver como você se saía. Foi irresponsabilidade da minha 
parte.

Drake só conseguia olhá-lo.

– Mas  fico  feliz  com minha  escolha.  Minha  intuição  nunca  falha.  Você  derrubou  um 
Hurlock  sem  dificuldades  e  resistiu  a  duas  investidas  de  um  Alfa.  Com  mais 
treinamento, você será grande, meu caro!

Drake, ao dormir naquela noite, ainda não sabia que só se sentiria tão feliz mais uma única 
vez na sua vida.



-V-
Chegaram na Torre no dia seguinte, conforme esperado.

Drake, já considerado um Guardião, foi tratado tão mal quanto seu novo mestre. Os temores 
de Garahel não eram infundados e os magos não dispuseram de nenhuma cortesia ou hospitalidade.

Durante os dias que passaram negociando, eram obrigados a acampar do lado de fora da 
Torre. Garahel considerava um avanço não serem mandados de volta à costa no fim do dia.

Pois o Círculo dos Magos se isolava do resto do mundo de forma eficiente. Situavam sua 
torre  em uma  ilhota  no  centro  do  Lago  Calenhad,  acessível  apenas  por  transportes  cedidos  e 
vigiados pelos próprios magos.

Nunca eram deixados sozinhos lá dentro. Quando os magos precisavam conferenciar sobre 
os termos de Garahel, eram trancados em uma sala isolada. Quando o guarda tinha coração mole, 
ficavam em uma sala com livros. Drake estava fascinado, aproveitando para aprender mais sobre 
esta face do mundo que não conhecia.

– Sabe,  Drake.,  disse  Garahel,  em  um  desses  momentos  trancados  –  Os  Guardiões 
possuem uma  regalia  chamada  Ordem de  Recrutamento.  Essa  ordem se  sobrepõe  a 
qualquer outra lei ou regra, independente do reino, ordem, círculo ou o que seja.

– Eu acho que já ouvi falar. Era um boato que os Guardiões às vezes recrutam condenados 
à morte. Boatos contados por prisioneiros esperançosos, imaginei à época.

– Sim, exatamente. E esse seu exemplo já aconteceu no passado. Os guardiões devotam-se 
apenas à destruição da Praga e não se prendem a nenhuma regra de conduta. Contanto 
que você seja leal aos nossos ideais, não nos importamos que você seja um maldito 
Mago do Sangue ou um assassino, membro da Sombra dos Corvos.

Drake ficou um pouco alarmado por esse aspecto sombrio dos Guardiões, mas nada disse.

– Nós não precisávamos estar passando por toda esta idiotice., continuou Garahel – Eu 
poderia  simplesmente  recrutar  quantos  magos  achasse  necessário  e  partirmos  no 
momento seguinte.

– E por quê não fazer isso?
– Era o que eu queria que você me dissesse, Drake. Se você assim disser, darei a ordem 

agora e seguiremos viagem até onde os Guardiões estão acampados e realizaremos sua 
Iniciação.

Drake pensou profundamente, antes de responder a seu mestre. Ficava realmente um pouco 
revoltado com a forma que o grande heroi do mundo, Garahel, estava sendo tratado. Quase disse 
sim a ele, quando a resposta veio a sua mente.

– Mas isso seria errado, não seria?, verbalizou Drake – Não é certo forçar uma decisão às 
pessoas. Como estão fazendo conosco agora.

O sorriso de seu mestre era resposta suficiente.

Dois dias mais tarde,  haviam conseguido dez magos,  voluntários a servir aos Guardiões 
durante a luta contra a atual Praga. Eles foram enviados aos Guardiões, enquanto Garahel e seu 
pupilo faziam uma última parada.



-VI-
O vilarejo onde estavam agora se chamava Turtle Coast. Era um nome imponente para um 

vilarejo  tão  pequeno.  Garahel  contou a  Drake  que  esse  era  o  décimo oitavo Turtle  Coast  que 
encontrava  em  suas  viagens.  Contou  também  que  é  comum  esses  vilarejos  se  formarem  e 
desaparecerem quase com a mesma velocidade.

E  Garahel  estava  certo  quando  disse  que  esse  em  específico  não  duraria  outras  duas 
semanas. Talvez durasse mais, caso não estivesse tão perto de um dos pontos por onde essa nova 
Praga surgiria em breve.

Mas naquele momento, era só um vilarejo tão decadente quanto era novo. E era na prisão 
improvisada que os dois estavam no momento.

Um dos  batedores  de  Garahel  estava  de  passagem por  ali  quando viu  uma viajante  ser 
abordada pelos guardas.

“Guardas.”,  pensou  Drake.  “Nada  mais  são  do  que  brutamontes  burros  e  corruptos. 
Provavelmente passam mais tempo bêbados do que realmente protegendo as pessoas.”

Essa  viajante  havia  derrubado  quatro  guardas  antes  de  ser  dominada.  Foi  carregada 
desacordada até a cadeia, que era apenas uma casa pequena, com a metade de trás separada por 
grades. Os guardas esperaram ela acordar para que pudessem dar uma lição nela, provavelmente 
estuprá-la também.

O que  não  esperavam é  que  fossem novamente  derrubados  por  ela,  antes  que  alguém 
conseguisse acertá-la por trás, na cabeça.

Isso tinha sido no dia anterior. Agora, havia apenas um guarda em condições de conversar 
com Garahel. Ele esperava os outros se recuperarem para poderem executar a garota.

Drake estava ao lado de Garahel, vendo que ele parecia a ponto de arrancar a cabeça do 
guarda dos ombros.

Mas olhava também para a garota, deitada na cela. Estava cheia de hematomas, com suas 
vestes rasgadas em alguns pontos, mostrando que a pele, onde não estava roxa, era muito pálida, 
quase  totalmente  branca.  Possuía  longos  cabelos  castanhos,  provavelmente  cacheados  se  não 
estivessem tão sujos e maltratados. Parecia alta, mas poderia ser só impressão.

Ele a achou extremamente bonita.

Agora  o guarda contava a  Garahel  que  assim que botou os  pés  na cidade,  ela  arrumou 
confusão com os guardas.

– Certamente porque foi abordada de forma imprópria por um deles., disse Garahel.
– Não sei o que 'cê tá querendo insinuar, Guardião., rosnou o guarda.
– Certo,  não  vou  me  estender.  Eu  a  recruto,  sob  a  Ordem  Máxima  dos  Guardiões 

Cinzentos.

O guarda ficou olhando boquiaberto para Garahel, sem dar nenhum sinal de reconhecer o 
que ele tinha dito. O guarda estava de pé agora, com a mão em sua espada.

Drake contou três pessoas chegando, pelo som dos passos do lado de fora. Garahel deu uma 
piscadela na direção de Drake.



Drake entendeu o sinal.

Quando o primeiro dos guardas apareceu na porta, ele olhou com surpresa a cena. Um elfo 
de armadura acabara de derrubar seu colega com um soco enquanto um garoto de não mais de 
dezessete anos aparecia e parava na sua frente.

Os outros dois guardas não entenderam a princípio quando o primeiro voou pra cima deles, 
com o nariz sangrando. Nisto, Garahel já tinha pego a chave e jogado para Drake.

Drake abriu a porta da cela e chegou até a garota, ainda desacordada. De perto, achou-a 
ainda mais bonita. Devia ter sua idade. Quando a pegou no colo, segurando-a como uma noiva na 
noite de núpcias, viu que era realmente alta, mas muito leve. Não pôde compreender como guardas 
tão grandes puderam ser dominados por uma garota tão delicada.

Quando ela acordou, ele entendeu.



-VII-
Drake estava no chão, tentando parar o sangramento do nariz com a mão esquerda, enquanto 

segurava o segundo soco com a mão direita.

Tinham feito o acampamento numa margem, de frente para o lago, com uma floresta às 
costas, ocultando-os de moradores da cidade que porventura os caçassem.

A garota acordou logo depois que eles decidiram que não acenderiam uma fogueira nessa 
noite. Ela olhou para a manta de pele que a cobria, depois ao redor. Drake estava ao seu lado,  
retirando o excesso de sal de um pedaço de carne seca.

Depois de ter sua mão esquerda firmemente travada pelo garoto estranho que a vigiava, ela 
preparou  outro  soco.  Havia  visto  o  elfo  de  armadura  que  os  observava  impassível,  mas  se 
preocuparia com ele quando chegasse a hora. Morreria antes de voltar a ser escrava de alguém.

Esse  segundo  soco  atingiria  o  garoto  no  olho,  se  ele  não  tivesse  se  defendido  com o 
cotovelo. Os dedos dela doíam agora, após colidir com o duro osso dele, mas isso não a impediria. 
Tentou liberar a mão esquerda, mas ele segurava com muita força.

Pra não correr o risco de quebrar os dedos, mudou de estratégia. Aproveitou que ele estava 
sentado e deu uma joelhada de baixo pra cima em seu queixo. Ele caiu pra trás e o aperto de sua 
mão afrouxou, mas ainda segurava com força o suficiente pra desequilibrá-la. Ela caiu por cima 
dele e olhou demoradamente seus olhos negros.

“Olhos verdes!”, Drake pensou. Não sentia mais o nariz nem via os pontos de luzes que 
tinham aparecido depois da joelhada dela. Via apenas a luz da lua nos olhos dela, pontilhados pelas 
estrelas que refletiam no lago, logo atrás.

Toda a hostilidade abandonou a mente dela naquele momento. Se não tivesse passado por 
tudo que viveu, talvez até tivesse beijado-o naquele momento. Mas seus instintos não deixavam que 
relaxasse tão facilmente. Aproveitou que ele tinha baixado a mão que cobria o nariz e deu-lhe uma 
pancada com a testa no mesmo lugar.

Pegou a espada dele da bainha, levantou e recuou até a borda do lago. Estava preparada para 
pular lá caso o elfo levantasse. Tinha a leve intuição de que ele a dominaria se quisesse.

Esse pensamento fez com que seu estômago encolhesse pelo medo. Sua pele arrepiou-se 
quando a sensação de impotência se apoderou dela pela segunda vez seguida em dois dias.

Lágrimas  embaçaram sua  visão  quando ela  teve  a  certeza  de  que  o  elfo  levantaria  e  a 
obrigaria a fazer coisas que não queria. 

Sentia raiva de sua fraqueza. De não conseguir fugir do seu passado. Sentiu raiva também do 
Criador, que a amaldiçoou com esse destino. Havia nascido para ser escrava de outros?

Ainda enxergava embaçado pelas lágrimas e vermelho pela raiva, quando viu os olhos do 
elfo. Ele não possuía os olhos daqueles que haviam feito aquilo com ela. Eram olhos cheios de 
bondade e nobreza. E se sentiu tranquila diante daquele que poderia dominá-la. O pensamento de 
cortar o próprio pescoço com a espada fugiu de sua mente.

Com sentimentos tão conflitantes, desmaiou novamente.



Quando acordou, estava deitada sob as árvores, novamente com a manta sobre si. Sentia o 
vento frio do lago bater em seu rosto. Olhou ao redor.

Deitado, sem a parte de cima da armadura, estava o elfo. Ainda parecia enorme, mesmo 
sendo tão delgado.

Do outro lado, sentado na encosta, com as uma perna balançando e na outra, apoiando a 
cabeça sobre os braços, estava o garoto. Ele estava de costas para ela.

Drake ouviu movimentos e, quando olhou, a garota estava sentando do lado dele. Era muito 
silenciosa. Olhando-a agora, com o sol nascente iluminando seu pálido rosto, Drake achou-a mais 
linda do que nunca.

Ela virou os olhos verdes para ele, agora com íris amareladas pelo brilho do sol. Drake a viu 
segurar  um sorriso  nos  cantos  dos  lábios.  Um segundo  depois  reparou  que  ela  olhava  para  o 
esparadrapo improvisado, que ele havia enrolado ao redor da cabeça, para apertar o osso do nariz no 
lugar.

– Desculpe pelo seu nariz., disse ela.
– Isso não foi nada. Fique tranquila., disse Drake, encantado pela voz doce que ouvia.
– Enrolado desse jeito e você quer que eu acredite que não foi nada?
– Tudo bem., Drake cedeu – O soco realmente não foi nada. Mas a cabeçada doeu.
– Aprendi com uma... hã... amiga.

Drake  queria  saber  mais  sobre  ela,  mas  não sabia  como perguntar.  Viu-a  se  perder  em 
pensamentos,  assim como ele  próprio  estava  se  perdendo,  olhando  para  ela.  Olhou para  o  sol 
nascendo, refletindo de diversas formas nas águas não mais tão calmas do lago.

– Eu..., ela começou – Eu... hã... Vocês não parecem mercadores de escravos.
– Não somos., respondeu com surpresa, olhando-a.
– Pretendem se tornar?, ela olhou-o direto nos olhos, como que esperando captar a mentira 

dançando neles.
– Como? Não!
– Então... eu..., ela voltou o olhar de volta para o lago – Obrigado.
– C-claro.
– Pode me chamar de Ashe.
– Eu sou Drake.
– Obrigado, Drake., ela disse, depois de uma pausa.

Ainda  estavam  lado  a  lado,  cada  um  perdido  em  seus  pensamentos,  quando  Garahel 
chamou-os.



-VIII-
Drake caminhava ao lado dos dois,  enquanto Garahel contava a  Ashe que tinham ido a 

Turtle Coast procurando por ela. Contou também sobre os Guardiões, que ela já tinha ouvido falar.

– E você aceitaria se juntar a nós, Ashe?, perguntou Garahel.

Ashe pensou durante muito tempo. Ela adoraria lutar ao lado de seus salvadores. Queria 
lutar contra a Praga também. 

Foram os Nascidos  que atacaram sua vila  quando era apenas uma garota.  Foi salva por 
mercenários que estavam lá, naquele momento. Porém eles não lutaram, apenas fugiram, levando-a. 
Ela era grata a eles, portanto aceitou cuidar da comida e afins, quando acampavam. Só quando 
chegou à adolescência que os abusos começaram.

Foi vendida logo que chegaram em uma grande cidade. Sua compradora, uma escrava elfa, a 
usava para fugir de seu senhor. Ashe costumava andar pela cidade durante o dia, sempre pensando 
em como fugiria.  Quando era  devolvida  pelos  soldados  à  sua  dona,  era  agredida  antes  de  ser 
entregue às mãos de seu dono.

Nessas andanças pela cidade, ela conheceu outras jovens que sofriam do mesmo destino. 
Uma delas tornou-se amiga de Ashe e a ensinou a ser furtiva e como lutar. Convencida por ela,  
assassinou seu senhor e a serva elfa que a havia comprado, durante uma noite.

Logo em seguida, foi presa, sob denúncia dessa suposta amiga. Descobriu que ela queria os 
dois fora de cena para que seu próprio comércio de escravas pudesse florescer.

Foi retirada da prisão por um homem que morreu naquela mesma noite, quando revelou suas 
verdadeiras intenções.

Ashe foi uma ex-escrava, procurada por três assassinatos durante um ano e meio, antes de 
ser aprisionada em Turtle Coast.

Tudo isso passou pela sua cabeça, até a hora que pararam para comer, naquele mesmo dia.

– Hã..., ela começou, chamando a atenção dos dois – Eu serei eternamente grata pelo que 
fizeram por mim. Não sei se estão sendo sinceros, mas acredito que sim. Sua oferta, 
senhor Garahel, me honra, mas pra mim seria como abandonar um grilhão apenas para 
me aferrar a outro. Eu sinto muito.

– Não há problema, senhora Ashe., disse Garahel – Seu caminho pertence apenas a você. 
Eu ofereço nossa companhia, caso seu caminho seja o mesmo que o nosso, no momento.

– Eu... Eu agradeço., disse ela, segurando as lágrimas – Eu aceito suas companhias. Mas 
eu gostaria que não me chamasse de senhora.

– E eu gostaria que não me chamasse de senhor.

Ashe levantou o olhar, para ver que ambos sorriam para ela e, então, finalmente acreditou 
que eles não a fariam mal.



-IX-
– Vejam, Ashe e Drake!, disse Garahel, após uma semana e meia de viagem – Vejam toda a 

glória da sede improvisada dos Guardiões Cinzentos!

Drake olhou para onde ele apontava. Era um grande acampamento, formado por algumas 
dezenas de pequenas cabanas, de diversos tamanhos e formatos, em alguns pontos, conforme Drake 
observou, apenas com seu espaço delimitado por partes de armaduras, armas e outros equipamentos.

Ao centro, havia uma clareira, com pedras formando um grande círculo, provavelmente para 
uma fogueira. Era ali que estava o atual líder dos Guardiões, que Drake ainda iria conhecer.

Eles observavam do alto de uma colina próxima. Drake reparou que Garahel queria correr 
para se juntar aos outros, mas esperava por alguma coisa. Após alguns momentos, um batedor se 
aproximou.

– Saudações viajantes!, disse – Procuram abrigo para o resto do dia?
– Para um Grifo, apenas o céu pode ser um teto e apenas as estrelas podem ser abrigos!, 

Garahel bradou em voz alta, surpreendendo e assustando Drake e Ashe.

Com um sorriso, o batedor fez um sinal com a mão direita. Outros batedores pareceram 
materializar-se do chão e de arbustos próximos.

Drake não pôde deixar de ficar espantado. Eles haviam passado a menos de um metro de 
alguns desses batedores e não haviam sequer desconfiado que estavam sendo vigiados.

Drake esperava com Ashe em um dos espaços delimitados, enquanto Garahel conversava 
com outros Guardiões no centro do acampamento.

Ali onde estavam, residia um Guardião grandalhão, que usava apenas pele de animais no 
lugar  de  armaduras.  Drake  não disse  de  onde vinha,  mas  o  Guardião  reconheceu o  brasão  de 
Highever em sua ombreira. Não pareceu mais ou menos hostil, quando perguntou quantos bárbaros 
ele já havia matado.

– Com a minha própria mão empunhando a espada, foram vinte e oito, senhor.

O Guardião riu com vontade, jogando a cabeça para trás.

– Que grande garoto Garahel arrumou! Sobreviva à Iniciação e lute comigo em seguida! 
Prometa!

– Que ótimo, Wulfgar!, era Garahel que vinha do centro do acampamento – Eu ainda nem 
falei nada sobre a Iniciação com ele!

Com  um  movimento  rápido,  o  grandalhão  chamado  Wulfgar  levantou-se  e  fez  um 
movimento largo com o braço, mirando um soco com as costas da mão em Garahel, que desviou 
abaixando-se e socou com força o queixo exposto de Wulfgar.

O barulho foi gigantesco, mas Wulfgar apenas olhou pra baixo e deu uma grande risada. Deu 
um tapa nas costas de Garahel e saiu para o centro do acampamento ainda rindo.

Garahel sentou-se de frente para Drake e Ashe.

– Drake, precisamos conversar.



Ashe fez menção de levantar e sair dali, mas Garahel sinalizou para que ficasse.

– Contanto que você não conte a ninguém, Ashe, não há problema., voltando o olhar para 
Drake,  continuou – Nesse momento,  nós sairíamos para caçar um Nascido e, com o 
sangue de um que você mesmo tivesse matado, daríamos início à sua iniciação., Garahel 
deu um sorriso de canto de boca – Eficiente do jeito que você prova ser a cada dia, nós já 
temos isso.

Drake acenou com a cabeça, concordando. Sentia-se nauseado demais para falar.

– Eu vou voltar para o centro do acampamento, onde outros esperam para serem iniciados 
também. Saiba, Drake, que não é incomum que os Iniciados morram ao ingerir o sangue 
de Nascidos. Saiba também que caso você venha se juntar a nós não há retorno., dessa 
vez o rosto de Garahel estava totalmente sério – Se você for até lá e resolver desistir, eu 
mesmo o matarei.

Drake olhou os olhos de Garahel e acreditou. Acenou novamente com a cabeça. Garahel 
levantou-se, sem dizer mais nada, e caminhou para lá.

Ashe  conhecia  Drake  há  menos  de  um  mês,  mas  já  conseguia  ver  que  ele  estava 
aterrorizado. Queria dizer alguma coisa para animá-lo mas não soube como. E, afinal, esse caminho 
era de Drake. Ela estava pronta para partir, assim que ele levantasse.

Drake olhou para ela.

– Eu queria que você ficasse conosco, Ashe. Ou com Garahel,  caso eu...  Não consiga. 
Você não precisa ser uma Guardiã para lutar contra a Praga.

– Drake, eu..., hesitou, mas viu que era verdade - Acho que tem razão. Mas... Eu preferiria 
que você não morresse., Drake a olhou surpreso – Eu preciso de um refém, caso Garahel 
mude de índole.

Drake sorriu e em seguida levantou. Após um único segundo de indecisão, caminhou para o 
centro do acampamento.



-X-
Dos  oito  candidatos  presentes,  Drake  viu  apenas  um  outro  que  era  jovem  como  ele, 

aparentemente um mago, por suas vestes. Os outros eram guerreiros de diversas idades e portes 
físicos.

Garahel veio se postar ao lado direito de Drake, assim como outros Guardiões estavam ao 
lado de cada candidato, alguns ao lado de mais de um.

Ao centro, estava um elfo de pele morena, usando uma pele de urso cortada como um casaco 
comprido, botas com caneleiras altas, também de pele, e uma calça grossa. Tinha os cabelos negros 
puxados para trás até a altura dos ombros, de forma a não cobrir o rosto fino, que possuía duas  
cicatrizes cruzando a ponte do nariz. Ao seu lado, fincada no chão, uma comprida e rústica alabarda.

Quando esse elfo olhou ao redor, Drake reparou que ele usava um colar com diversas presas, 
de diferentes tamanhos, no pescoço. Sua voz fina não combinava com seu porte imponente.

– Pois bem. Com o pupilo de Garahel finalmente presente, podemos começar. Conforme 
foram avisados  por  seus  tutores,  vocês  sabem que daqui  não há  retorno.  Do cálice, 
beberão e do sangue dos Nascidos que vocês mesmo abateram, retirarão poder. A partir 
de então, serão Guardiões Cinzentos. Fenrir, poderia citar as palavras que foram ditas ao 
Primeiro Guardião e são repetidas desde então?

Um outro elfo, mais jovem e delicado, veio ao centro deles, segurando um cálice. Fechou os 
olhos, abaixou a cabeça e com voz decidida, disse:

– Junte-se a nós, irmão.
Junte-se a nós na escuridão. 
Abandone a luz, torne-se sombrio. 
Entre na escuridão e seja a luz. 
Junte-se a nós, irmão, 
Na escuridão em vida.
Junte-se a nós, na luz,
Irmão, na morte.

Enquanto ouvia essas palavras, Drake quase acreditou que o que sentiu foram os olhares de 
todos os outros Guardiões que deram sua vida por seu dever, como se eles tivessem vindo se reunir 
ao redor do acampamento. Mas a sensação passou e Drake julgou ter sido apenas impressão.

Um  outro  mago  pegou  um  frasco  das  mãos  do  Guardião  que  acompanhava  um  dos 
candidatos. Virou o conteúdo do frasco na taça que o jovem elfo havia trazido enquanto entoava 
algumas palavras. Entregou a taça ao homem. Drake pôde vê-lo tremer de medo, assim como ele 
próprio tremia. O homem segurou a taça com as duas mãos e bebeu. Após tremer violentamente, ele 
caiu ao chão, desacordado.

– Agora apenas sua própria força poderá trazê-lo da escuridão que caiu., disse o mago.

Ele pegou a taça do chão. Recebeu o frasco do segundo candidato e repetiu o processo. 
Drake seria o terceiro candidato.

Após o segundo homem ser retirado dali, também desacordado, Garahel entregou um frasco 
ao mago. Entoando as mesmas palavras, entregou a taça a Drake. Olhando para os outros, via que 
até os outros Guardiões haviam parado o que quer que estivessem fazendo e olhavam para lá. Viu 
Wulfgar encostado em uma barraca.



E mais além viu Ashe, com seus olhos verdes. Inconfundíveis, mesmo à distância.

Respirou fundo, fechou os olhos e bebeu.



-XI-
Um exército caminhava ao seu lado.

Ele observava de um ponto abaixo deles. Mas também via pelos olhos deles. Eram como ele, 
Nascidos das Trevas, longe da luz que machucava, longe da luz que feria. Eles ficariam ali, nas 
cavernas que foram dos Anões. Mas agora eram suas. De todos eles. Se precisassem de alimento,  
talvez fossem até lá fora. Mas, agora, ficariam ali. Nas sombras. Talvez fossem procurar a Mãe. 

Mas não agora.

Então ouviu o chamado. Sentiu sua mente começar a esvair, como areia pelos dedos de uma 
mão. As poucas lembranças que tinha estavam deixando de existir. Substituídas. Agora ele também 
via  pelos  olhos  de  muitos  outros.  Muitos.  Teria  morrido,  com  a  mente  destruída,  se  ainda  a 
possuísse. 

Agora ele apenas via – lembrava – de escuridão. Muita escuridão. Que havia durado muito. 
Mais que o tempo.

Ele não era mais o Deus da Coragem. Era apenas um ser formado por escuridão, preso 
dentro de mais escuridão. Trevas estas que ele mesmo havia conjurado sobre si.

Tinham alcançado sua morada, quando ainda vivia na luz, eras atrás. Haviam mostrado-lhe 
que poderia ser ainda maior. E ele quis.

Havia sido enganado, havia caído. Ele e seus irmãos. Com a pouca força que lhes restava, 
conseguiram condenar aqueles que haviam tramado contra eles, os Deuses Antigos. Condenaram-
lhes à mesma escuridão eterna. E dessa escuridão, eles Nasceram.

Mas mesmo mudados, eles ainda os buscavam.

Haviam encontrado outros. 
Mesmo perdido na escuridão vazia, conseguiu sentir.  Sentiu quando foram outros irmãos 

foram encontrados. Sentiu quando acordaram. Sentiu quando morreram.

E  agora,  ele  havia  sido  encontrado.  Não  reconhecia  este  um,  na  sua  frente.  Então  os 
Nascidos haviam conseguido se multiplicar. E agora, suas lembranças divinas se esvaíam.

Esqueceu  de  quando  foi  um  deus.  Esqueceu  de  quando  havia  luz.  De  quando  via  os 
humanos. Ao menos a escuridão deixou de dominar seus olhos. Agora ele via em tons de roxo e 
vermelho.

A escuridão total passou a existir somente em suas intenções. E ele levaria a escuridão aos 
humanos. Via muitas coisas, com os olhos dos Nascidos que agora liderava. E eles viam por seus 
olhos.

Ele caminhava, sendo um deles, seguindo seus irmãos, mas também estava sentado em seu 
covil. Em outro ponto, caminhava com mais dois irmãos em direção ao aroma quente de vivos. Mas 
continuava sentado em seu covil.

Agora, a Luz Redonda do Céu se escondia, o que era bom. Estava doendo. O frescor da 
noite acentuava o cheiro dos Vivos. Tinham alguns mais perto, mas tinham muitos mais longe.

De seu covil e ali, junto com seus outros dois irmãos, decidiu comer um pouco agora, pra 
ficar mais forte e trazer mais comida para si, ali andando e a si, sentado em seu covil.



De longe viu um Vivo andando sozinho. Era um Vivo estranho, que andava curvado. De 
repente ficou ereto, mas ainda olhava para o chão.

Ali,  separado  em três,  ele  se  sentia  fraco,  forte  e  muito  forte.  Decidiu  atacar  de  longe 
primeiro, com suas partes fraca e muito forte, enquanto seu  eu forte iria surpreender o humano que 
caminhava sozinho.

Sentiu a dor dos golpes, mas não sofreu nada, sentado em seu covil. Era um Vivo forte, pois 
já tinha recebido ferroadas em um de seus braços, que era redondo e duro. Com seu outro braço, 
que era grande afiado, havia matado sua parte forte. Mas o muito forte estava chegando.

Ele não viu, ali na campina, nem em seu covil, o que aconteceu. Apenas mais escuridão. Por 
sorte, estava em muitos outros lugares, além de em seu covil. Sentia cheiro de Vivos em alguns 
lugares. Sentia o gosto dos Vivos em outros.

Então,  por um instante  ele  viu a  luz novamente.  Estava logo acima de si,  redonda.  Ele 
lembrou o nome. Era Sol. Via, lembrava, e não sentia dor alguma. Sentia-se grande. Esqueceu de 
todas suas outras partes, além daquela e da que estava no covil.  Mesmo essa última estava em 
segundo plano.

Queria aquela parte junto de si, ao seu lado. Não conseguiu simplesmente levantar com ela e 
caminhar até sua contraparte no covil. Então chamou. Gritou, ordenou que ele viesse.

E, de repente, parou de ver, de ser aquela parte. Todas as outras partes começaram a voltar à 
sua consciência. Não esqueceu daquela visão momentânea, mas não conseguiu mais pensar nela. 
Precisava se concentrar em muitos outros lugares.

Inclusive um desses estava se aproximando do seu eu que estava no covil. Ele via o pequeno 
Nascido chegar e também se via observando, sentado em seu covil.

O pequeno era um dos fracos, com sua armadura de metal lascado e suas armas quebradas.

E via também o Grande. O Maior. O Único.

Era gigantesco, com suas asas dobradas, seu corpo cheio de escamas negras. As narinas 
exalavam uma fumaça arroxeada. E o Antigo Deus, agora na forma draconiana do Arquidemônio, 
ponto de origem da Praga, abriu a bocarra e cuspiu suas chamas escuras, malignas e corrompidas.

Ele não queria ver-se naquela forma decadente.



-XII-
Drake  acordou  de  supetão,  com todas  aquelas  lembranças  e  visões  que  não  eram suas 

embaralhadas em sua mente.

– Eu sabia que ele ia conseguir!

Drake olhou ao redor. Lá estava Garahel, apertando o ombro de Ashe, com o braço sobre 
seus ombros. Ela, por sua vez, também apertava os braços de Garahel.

Drake sentou-se, suando frio. Ainda lembrava-se do cheiro horrível do que quer que aquela 
criatura tenha cuspido em cima dele.

– O-o... que aconteceu comigo?
– Esses sonhos que você teve foram suas primeiras visões dos Nascidos, Drake., Garahel 

sentava ao seu lado e oferecia um cantil. Drake bebeu profusamente – Você reparou que 
eles possuem uma mente única?

– S-sim, era um..., mas Drake não conseguia lembrar o que era – E-eu vi... o Hurlock que 
eu matei. Eu fui o Hurlock que eu matei. I-isso não faz sentido, Garahel!

– Não, não faz., Garahel estava novamente sério – Algumas vezes essas visões voltam, 
Drake. Mas na maioria dos casos, esse é o único vislumbre dos Nascidos que temos.

– Tomara., Drake recuperava lentamente seu ânimo.

Garahel mostrava-se meio consternado agora. Olhava para o centro do acampamento.

– Só dois..., murmurou pra si mesmo.
– Como, mestre?
– Hã? Nada, Drake... Nada. Recupere-se e depois venha conversar comigo e Seymour.

Drake olhou em volta e viu, por um segundo, o olhar preocupado de Ashe. Logo em seguida, 
ela voltou a olhá-lo normalmente.

– Oi.
– Oi, Drake. Você deixou Garahel preocupado.
– Só o Garahel?
– Não seja idiota. Como se sente?
– Não sei dizer, Ashe. Eu... Me sinto mais forte, mas é só., disse Drake, olhando para as 

mãos e flexionando os dedos.
– Só você e o outro garoto sobreviveram., disse Ashe, após uma pausa – Os outros seis não 

acordaram.

Drake  olhou  ao  redor,  meio  assustado  com  o  que  Ashe  falou.  Viu,  do  outro  lado  do 
acampamento, o jovem mago sentado de cabeça baixa e olhos arregalados.

– ...té lá., Drake ouviu a voz de Ashe chegando de longe.
– O quê?
– Eu disse que é melhor você ir até lá. Falar com Garahel.
– Ah, sim. Sim, claro., levantou-se.

Olhou para Ashe, antes de virar para partir.



– Eu fico feliz que você tenha ficado, Ashe.
– Tá, tá., ela virou de costas, para que ele não a visse sorrindo. 

Quando Drake chegou ao centro, o jovem mago também vinha caminhando, ao lado de seu 
tutor, um mago mais velho.

Garahel interrompeu o que dizia a Seymour e virou-se para recebê-los.

– Olá. Sejam bem-vindos aos Guardiões Cinzentos.

Drake não pôde deixar de sentir o tom de voz de Garahel como o de um juiz, declarando 
uma sentença.

– Agora o treinamento real de vocês começará. Serão acompanhados por um recruta. De 
acordo com nossa tradição, um dos que se juntaram a nós por último, antes de vocês. 
Este é Garth.

O homem que chegou onde eles estavam não era muito mais velho que Drake, mas era 
muito maior. Possuía a pele pálida e olhos cinzentos, que faziam parecer que não possuía íris. Seus 
cabelos,  porém,  eram  muito  escuros,  cortados  curtos.  Utilizava  uma  armadura  de  placas 
sobrepostas, cobrindo todo seu corpo. Às costas trazia somente uma espada, que lhe alcançava os 
joelhos.

Apresentava um olhar muito sério e severo, o que fez Drake temer seu treinamento.

– Garth vem das montanhas e se juntou a nós há dois meses., continuou Garahel – Garth, 
este é Drake e este é Vigill., o gigante apenas acenou levemente a cabeça a cada um, 
quando apresentados – Agora, escolham um ponto e montem seu próprio acampamento 
para esta noite. A primeira missão de vocês será dada pela manhã.

Com um gesto, Garahel os dispensou e olhou fundo nos olhos de Drake. Em seguida, virou-
se para continuar seus assuntos com Seymour. 

Drake queria agradecer a Garahel por tudo que havia feito por ele, mas não achou que devia 
interromper.  Quando lembrasse desse  momento,  tempos  depois,  arrependeria-se,  pois  esta  foi  a 
última vez que o viu.



-XIII-
Vigill mostrou-se uma ótima companhia. Foi criado sob a ideologia dos magos, metódicos e 

muito presos à praticidade, porém possuía um lado bem-humorado que aflorava sempre que ele 
relaxava.

Ashe e Drake ficaram cada vez mais próximos e íntimos. Agora dormiam juntos às vezes e 
Drake tinha certeza que a amava, mas não tinha coragem de dizer isso a ela, com medo que ela  
fugisse por considerar isso outra forma de prisão.

Garth tombou em combate não muito tempo depois, durante um ataque de Nascidos a um 
vilarejo, ainda durante o treinamento de Drake e Vigill.

Os dois se separaram enquanto treinavam seus próprios recrutas, com Ashe seguindo com 
Drake, mas os três voltaram a se juntar em poucas semanas.

Aproximadamente um ano depois de se despedirem de Garahel, todos os Guardiões foram 
convocados a se juntar, pois o Arquidemônio finalmente tinha se mostrado na superfície. A luta se 
deu aos pés do castelo de Denerin, cidade considerada a capital do reino de Ferelden, que englobava 
todos os reinos menores naquele continente.

Drake e seu grupo tomaram parte no combate tático, minando os números dos Nascidos em 
pontos estratégicos, enquanto o grupo principal iria atacar o Arquidemônio diretamente. Liderando 
este ataque estava Garahel, atual líder dos Guardiões Cinzentos.

Drake,  Ashe  e  Vigill  conseguiram realizar  sua  parte,  facilitando  o  trabalho  dos  outros 
grupos.  Drake  estava  muito  focado  no  combate,  mas  até  hoje  pensa  ter  visto  o  clarão  do 
Arquidemônio tombando sob as espadas de Garahel.

Nesta  luta,  Garahel  deu  a  vida  pelo  combate,  mas  finalmente  o  Arquidemônio  estava 
acabado e, com ele, a Praga se extinguiu uma vez mais.

Após o combate, durante as comemorações e condecorações, Drake e Ashe não tinham se 
juntado aos outros nos salões do castelo. Estavam em uma das tavernas ainda em pé, tentando não 
pensar em Garahel.

Foi  então  que  viram  Wulfgar  entrando  pela  porta.  Ele  segurava  um  grande  embrulho, 
enquanto olhava ao redor procurando alguma coisa. Quando viu os dois sentados a um canto, deu 
um grande sorriso e caminhou até onde estavam.

– Não entendo os olhares tristes!, disse, com sua voz naturalmente alta, enquanto sentava 
junto deles.

– É Garahel, senhor Wulfgar., disse Ashe, já que Drake continuou calado.
– Idiotice! Ele caiu em combate! Deu sua vida pela salvação do reinado! Não há honra 

maior que essa!
– Mas nós...
– Parem por aí. Vocês não precisam gostar ou ficar felizes com a morte dele! Também não 

devem desonrar sua memória ficando deprimidos a um canto!

Drake e Ashe não encontraram palavras para dizer.

– Mas eu não vim aqui para dar sermão em vocês!, continuou Wulfgar – Garahel foi muito 
claro quanto ao que fazer com seus pertences.



Colocou o embrulho em cima da mesa e desenrolou o pano. Lá estavam as espadas gêmeas 
de  Garahel,  com cabos  de  madeira  escura  e  guarda  dourada,  com detalhes  também dourados 
formando runas por toda a extensão das lâminas longas e curvas.

Drake via que as lâminas estavam extremamente polidas, parecendo quase possuir um brilho 
próprio ao refletir o pôr-do-sol que entrava pela janela.

– Elas são suas, garoto Drake., Wulfgar bradou por fim.

Caminhando agora, ao lado de Ashe e Vigill, empunhava apenas uma das espadas. A outra 
estava com Ashe. Drake ficou apenas com a espada esquerda de seu mestre, pois ainda utilizava 
como arma principal a espada que foi de sua família durante gerações.

Após  a  queda  do  Arquidemônio,  Drake  se  sentia  quase  sem um objetivo.  Claro,  ainda 
existiam grupos isolados de Nascidos causando problemas por todo o mundo, mas eram sempre 
casos pequenos.

Foi em um desses incidentes que conheceram Vargas.



-XIV-
Estavam  acampados  do  lado  de  fora  de  um  vilarejo,  dois  invernos  após  a  queda  do 

Arquidemônio. Acampar ao invés de se hospedar começou como uma forma de agradar Ashe, mas 
acabou se tornando um hábito para os três.

Drake havia acabado de acender a fogueira quando Vigill sentiu a proximidade de Nascidos. 
Nesse quesito, era um dos maiores entre os Guardiões.

O que foi sorte naquela noite.

Existem entre os Nascidos das Trevas aqueles chamados de Shriek. São Nascidos furtivos, 
que  evoluíram  ao  ponto  de  conseguirem  ocultar-se  nas  sombras,  mesmo  sob  olhares  atentos. 
Existiam histórias de Shrieks que haviam desaparecido enquanto eram vigiados. Em combate, eram 
extremamente fracos, mas seus alvos quase nunca os viam ou sentiam chegando.

Se Drake estivesse sozinho ou acompanhado de qualquer  outro Guardião,  talvez tivesse 
morrido ali mesmo, ao lado de Ashe.

Mas eles estavam com Vigill.

Vigill sentiu a presença de Nascidos, sem conseguir determinar exatamente qual sua direção 
ou distância. Avisou Drake e se levantou, em prontidão.

Nesse momento, três Shrieks surgiram entre eles.

Drake ainda levantava, sem armas nas mãos. Ashe ainda não tinha percebido. Vigill estava 
paralisado com o susto.

Os Shrieks  não utilizavam armadura nenhuma sobre suas peles cinzentas,  apenas  trapos 
imundos que talvez um dia tenham sido peças de roupa.  Suas mãos e pés eram anormalmente 
grandes,  assim como suas cabeças eram alongadas na nuca.  Possuíam olhos pequenos e cruéis, 
assim como seus dentes afiados.

O mais próximo de Drake atacou com sua garra, mirando em sua garganta. Drake estufou o 
peito  e  se  curvou  para  trás,  de  forma que  a  garra  apenas  arranhou sua  placa  peitoral.  Com o 
movimento,  levantou a  perna  e  empurrou o Shriek  na  altura  do  estômago,  que  caiu  para  trás, 
desequilibrando um dos outros dois.

Drake  sacou  suas  espadas,  enquanto  olhava  ao  redor  para  ver  como  estavam  seus 
companheiros.  Para  seu  completo  terror,  viu  Ashe  caída  no  chão,  segurando  o  pescoço,  que 
sangrava profusamente. Pela segunda vez na vida, hesitou em combate.

Também pela segunda vez, sofreu apenas um corte no rosto, quando deveria ter morrido. O 
Shriek que o atacara tentou uma nova investida contra seu pescoço. Seu instinto para o combate o 
salvou dessa vez, pois sua mente estava completamente apagada.

Também  não  reparou  quando  estocou  com  a  espada  direita,  atravessando  o  tronco  do 
inimigo  na  altura  do  coração.  Enfiou  a  outra  espada  poucos  centímetros  acima  da  primeira  e, 
abrindo os braços, fez a criatura cair no chão em duas metades.

Avançou para o que atacava Vigill,  que se defendia precariamente com seu cajado. Esta 
segunda criatura sequer viu a morte chegar, na forma de uma espada que atravessou seu crânio a 
partir da nuca, saindo entre seus olhos.

Mas Drake ainda estava cego para tudo isso quando postou-se de frente para o inimigo que 
havia ceifado sua amada.



O Shriek atacou com sua garra, vindo direto para cima de Drake. Observou atônito o toco 
sangrento na altura do cotovelo, onde antes estava seu braço. Não entendia a dor, mas a sentia. 
Movimentou-se como se fosse virar-se para fugir.

Drake desceu sua lâmina direita em um arco na altura do peito da criatura,  fazendo um 
grande  talho,  por  onde  o  sangue  negro  jorrou.  Perfurou  o  tronco  da  criatura  com sua  lâmina 
esquerda, travando-a. Com a direita, fez um outro arco, dessa vez horizontal.

A cabeça da criatura ainda não tinha chegado ao chão, quando Drake ajoelhou-se ao lado de 
Ashe.

Ela virou o rosto para ele, com um olhar distante, enquanto ele a tomava nos braços. Ashe 
queria dizer a ele que não ficasse triste, que os dias que passaram juntos foram os melhores de sua 
vida. Mas não conseguiu. Sua voz ficou engasgada na garganta.

– Faça alguma coisa, Vigill! Qualquer coisa!
– Drake, e-eu não conheço nenhuma magia de cura!

Os dois teriam perdido Ashe, amante e amiga, não fosse por Vargas.

Ele estava de saída do vilarejo, quando viu o combate. Começou a correr até lá e chegou 
quando o garoto de armadura já havia derrotado os três.

Lutou um pouco com esse jovem de cabelos escuros, para que soltasse a garota. Precisava de 
espaço para atuar e, por sorte, ele estava atordoado demais para reagir.

Entoando as canções que havia aprendido tantos anos antes, conseguiu realizar sua magia. 
Viu como o pescoço dela deveria ser e fez com que retornasse a essa condição. A um olhar leigo, o 
ferimento estava se fechando, mas estava na verdade deixando de existir.

Assim, atualmente Ashe não possui nenhuma cicatriz daquele ferimento.

Mas naquela noite, ela fechou os olhos, com a imagem dos rostos de Drake e Garahel em 
mente, e se entregou à escuridão que a encobria, sem saber se acordaria.

– Que bom., disse o estranho, sob os olhares espantados de Drake e Vigill – Cheguei a 
tempo. Ela terá que repousar durante alguns dias, mas não há...

Ele parou de falar, quando viu os dois encarando-o.

– Bem... Eu me chamo Vargas, sou um Curandeiro Espiritual. Fiz mal em curá-la?
– Não!, bradou Drake, mais alto do que pretendia - Quero dizer, claro que não. Obrigado.
– Somos  Vigill,  Drake  e  a  garota  chama-se  Ashe.,  disse  Vigill  –  Somos  Guardiões 

Cinzentos, Drake e eu. E agradecemos de coração o que fez por ela.

Agora os três olhavam Ashe, que já respirava de forma mais suave. Drake levantou-se para 
pegar o manto de pele e cobri-la, quando finalmente olhou Vargas com mais atenção.

Tinha longos cabelos vermelhos cacheados, que mantinha soltos às costas. Seus olhos eram 
negros como a noite e destacavam-se na pele sardenta de seu rosto largo. Não era muito alto, mas 
possuía um tronco robusto, onde usava peles de animais costuradas, formando um tipo rústico das 
longas vestes tradicionais dos magos.

Durante as duas semanas seguintes, Ashe mostrou-se mais disposta a cada dia, mas ainda 
estava fraca. Reclamava quando não podia ajudá-los a caçar ou montar acampamento, mas de resto 
era a mesma de sempre.



Vargas vinha das terras selvagens ao norte. Possuía muito conhecimento relativo à vida fora 
de cidades e os distraía à noite, contando as histórias e lendas de seu povo. Andava com eles desde 
então.

Vigill sentia-se extremamente frustrado pelos acontecimentos da noite onde quase perderam 
Ashe. Drake o vinha treinando em combate, mas ele quebrava a cabeça sempre que tinham tempo, 
tentando realizar  suas  magias  sem seu cajado,  que  ajudava enormemente  a  canalizar  seu  foco. 
Nessas ocasiões, usava a espada secundária de Garahel.

Viram mais um inverno cobrir a relva, quando ouviram falar dos Cultistas do Dragão pela 
primeira vez.



-XV-
Foi  um representante dos Guardiões que os alcançou durante uma noite.

– Estamos avisando a todos os Guardiões., disse ele – Esses Cultistas não teriam atraído a 
nossa atenção, se não tivessem feito o que fizeram... O vilarejo de Mrondir não existe 
mais.  Quero  dizer,  o  vilarejo  continua  lá,  mas  todas  as  pessoas  desapareceram. 
Interrogamos  um desses  cultistas  e  descobrimos  que  todas  as  pessoas  de  lá  foram 
sacrificadas! Todas elas! Não sabemos exatamente quais são os objetivos desse Culto, 
mas ele precisa parar! Precisa!

Quando  o  mensageiro  partiu  no  dia  seguinte,  eles  ainda  estavam atordoados.  Buscaram 
pistas, interrogaram suspeitos, seguiram rastros.

Estavam no fim do inverno, as flores começando a despontar entre a neve derretida, quando 
descobriram um dos seus covis.

A lógica os mandava buscar reforços, mas tinham medo de que mais pessoas morressem lá 
dentro,  enquanto  vagavam.  Temiam  também  que  os  Cultistas  abandonassem  esse  covil  nesse 
ínterim.

Haviam vagado pelas ainda frias cavernas, não muito distante de uma pequena vila chamada 
Portslam. Eram grandes e largas, mas sua entrada era muito difícil de ser vista, entre duas colinas 
aos pés de uma grande montanha.

Em alguns momentos, desciam por muito tempo, em outros subiam com dificuldade pela 
chão liso da caverna. Vargas, com suas habilidades de rastreador, calculava que estivessem quase no 
centro da montanha, tanto em profundidade quanto altura.

Ainda  não  tinham  encontrado  nem  ouvido  nada,  mas  também  só  tinham  vagado  por 
corredores até  então.  Vargas  os  disse para descansar,  pois  já  era  noite.  Não tinham reparado a 
passagem do tempo, pois as cavernas eram sempre escuras, mas se iluminavam com facilidade, com 
superfícies brancas refletindo a luz das tochas que carregavam.

Improvisaram um acampamento em um ponto plano e nivelado das cavernas. Mantiveram 
turnos de vigilância, mas não tiveram nenhum incidente.

Sob indicação de Vargas,  retomaram o caminho.  Após mais  algumas horas,  a  passagem 
começava a se alargar. Fazia uma curva fechada à esquerda, quando finalmente ouviram alguma 
coisa.

Vigill e Ashe apenas ouviam sons indistintos, logo após a curva.
Drake conseguiu contar pelo menos vinte pessoas, mas também havia passos de animais que 

não conseguia identificar.
Vargas  sabia  que  deveriam ser  animais,  mas  não  faziam nenhum som que  conseguisse 

reconhecer, além da intuição de que deveriam ser grandes como touros.

Drake olhou com cautela pela curva. Contou dezenove pessoas antes de ver o que estava 
entre eles.

Eram diversos ovos, do tamanho de meio homem, alguns quebrados. Os homens usavam 
armaduras cinza-azuladas, com adornos nos ombros e elmos simulando os chifres e esporões que 
eram mostrados nas ilustrações antigas de dragões. Estes homens formavam um círculo, alguns em 
pé, outros sentados.



E observavam os dragões que haviam saído dos ovos.

Não  eram  exatamente  como  as  representações  das  lendas.  Seus  corpos  pareciam  o  de 
lagartos, com as patas alongadas assim como suas faces. Possuíam realmente alguns chifres atrás e 
nos lados da cabeça e esporões saindo da parte de trás das dobras das pernas. Eram cinco ao todo, e 
balançavam suas caudas, sentados junto dos ovos ainda fechados.

Tudo isso, Drake viu em dois segundos, pois alguns dragões levantaram as cabeças para ele 
quando olhou pelo corredor, e os homens, acompanhando seus olhares, também o viram.

Decidindo por uma ofensiva, Drake os guiou para dentro daquele salão improvisado. Era 
grande, tanto em altura quanto largura. Havia uma escadaria no lado esquerdo, levando a um altar. 
Do lado direito, um grande poço, com água soltando fumaça naquele ambiente frio. Do outro lado, 
havia outra saída, ladeada por estantes e armários.

Três homens se aproximaram de Drake, portando espadas e escudos. Um deles, portando 
uma armadura avermelhada, subiu correndo as escadas do altar. Drake reparou que ele possuía um 
cajado às costas.

– Quem são  vocês,  invadindo  nosso  templo?,  gritou  um dos  homens.  Os  quatro  não 
deixaram de reparar que o homem possuía loucura no olhar.

– Somos enviados dos Guardiões Cinzentos, buscando  justiça pelos atos dos Cultistas dos 
Dragões., era Vigill quem falava.

– Que atos?! E que direitos vocês têm para demandar justificativas de nós?!
– Vocês  respondem  pela  morte  de  duas  centenas  de  moradores  do  vilarejo  chamado 

Mrondir.
– Patético! Eles deram suas vidas para que alcancemos a divindade!
– Voluntariamente?,  Drake  achava  que  Vigill  não  deveria  estar  sendo  irônico  naquele 

momento, mas não disse nada.
– Preços  pequenos  a  pagar  por  objetivo  tão  nobre!  E  agora  vocês  se  juntarão  a  eles! 

Homens! Ata...

Ele caiu para trás, atingido entre os olhos por uma flecha de Ashe.

Vigill, já autoproclamado Guerreiro Arcano, conjurava uma magia. Vargas os encantava com 
velocidade arcana.

Com essa velocidade, Drake já estava atacando os dois cultistas que estavam na sua frente, 
antes que eles pudessem reagir.

Cortou a coxa de um deles, não protegida pela armadura e,  enquanto este caía ao chão,  
gritando e aleijado, Drake perfurou o pescoço do terceiro pela frente, logo abaixo do maxilar.

Os outros homens sacavam suas armas, os com espada avançando e os que portavam arcos 
recuando para a parte de trás da caverna.

Mais dois homens caíram para trás  com flechas no rosto antes que Drake chegasse aos 
outros. Vigill concluiu sua magia e um estrondo inacreditável ressoou no centro dos inimigos. Mais 
ovos quebraram e os dragões foram atirados ao chão. Não haviam sofrido nada com as chamas, 
apenas com o impacto.

Os inimigos, porém, também haviam sido atirados ao chão, já com queimaduras profundas. 
Os mais na frente estavam ilesos e agora alcançaram Drake.



Eram cinco e  atacaram Drake ao  mesmo tempo.  Drake  aparou uma espada e,  com ela, 
bloqueou outras duas. Com a espada esquerda, desviou outro golpe em direção ao último. Ele já não 
teria  dificuldade  com  esses  homens,  mas  estava  achando  até  fácil  demais,  com  a  velocidade 
encantada de Vargas.

Drake ficou com um sorriso no rosto quando com um movimento circular da espada direita, 
conseguiu cortar o pescoço de dois inimigos. Com a esquerda, preparou-se para fazer um ataque de 
ponta a outro.

Nesse momento, sentiu um fortíssimo impacto no peito. Era como um soco, porém dado por 
um gigante de pedra. Caiu para trás sem entender.

Vigill havia visto o homem que havia subido o altar preparar uma magia, mas não conseguiu 
interrompê-lo a tempo. Viu Drake ser atingido pela mão de pedra conjurada por ele.

Começou  a  conjurar  sua  própria  magia,  uma  de  suas  favoritas,  uma  prisão  de  barras 
espirituais.

Vargas conjurava proteções sobre eles, para interporem-se às flechas que começavam a atirar 
na direção deles.

Ashe  continuava  sua  canção,  abençoando  suas  flechas,  como  Vargas  a  havia  ensinado. 
Talvez  fosse  apenas  superstição,  mas  naquele  dia  ela  acreditou,  ao  ver  todas  as  suas  flechas 
atingirem os alvos com perfeição.

Drake  levantou-se,  estocando  com força  na  altura  dos  joelhos  de  dois  inimigos  que  se 
aproximavam. A força da direita foi suficiente para dobrar o joelho atingido para trás. O da esquerda 
apenas desequilibrou o alvo.

Enfiou a espada direita no rosto do inimigo que derrubou e com a outra cortou o pescoço do 
segundo. O terceiro achou que podia pegá-lo com a guarda aberta, e caiu atingido por outra flecha 
de Ashe.

Com todos seus inimigos caídos, Drake olhou mais além. Bem a tempo de saltar por cima do 
dragão que o atacava em carga. Era do tamanho de um touro pequeno, mas Drake saltou alto o 
suficiente para que ele passasse por baixo de suas pernas.

Drake caiu montado ao contrário no dragão, ainda meio espantado. Na dúvida, cravou as 
duas espadas nas laterais do peito do dragão, esperando que ele tivesse pulmões, como uma criatura 
normal.

Julgou que tivesse, pois o dragão deu um grito afogado e caiu ao chão tendo espasmos.

Drake levantou-se meio atordoado e,  sem pensar,  aparou uma flecha que o atingiria nas 
pernas.  Começou a correr  em direção a outro dragão,  querendo chegar  até  a  linha de trás  dos 
inimigos, como tinha aprendido há tanto tempo.

Enquanto corria pensou que realmente pareceu outra vida, quando treinava junto aos outros 
soldados, no castelo de Highever, ainda usando a espada de sua família na mão direita e um escudo 
na esquerda.

Lembrou-se exatamente do que havia aprendido, aproximar-se dos arqueiros, incapacitando-
os antes mesmo de atacar. Seriam presas fáceis, então.

Um outro dragão caiu, decapitado por Drake e mais um, atingido por outra das flechas, com 
pena alva, de Ashe. O último estava recuado contra os ovos e parecia querer protegê-los. Drake 
hesitou mais uma vez, sentindo um princípio de pena.

Sua espada esquerda voou para trás de si, quando foi desarmado por um inimigo. Drake 



defendeu  a  investida  dele  desequilibrado,  sentindo  falta  do  peso  em  sua  mão  esquerda.  Mas 
conseguiu  desviar  o  ataque para  a  esquerda,  abrindo a  guarda  do  inimigo.  Na falta  de  opção, 
atingiu-o no pescoço com a empunhadura, no final do cabo de sua espada.

O  inimigo  cambaleou  para  trás,  tentando  respirar.  Drake  saltou  e  caiu  em  cima  dele 
atravessando seu pescoço com a espada.

Olhou ao redor. Apenas dois arqueiros ainda estavam de pé no fundo, se escondendo atrás 
das  estantes,  seguros,  porém  sem  atacar.  O  dragão  solitário  continuava  guardando  os  ovos 
destruídos pela magia de Vigill.

E o mago estava no altar. Drake foi ladeado por seus companheiros. Ainda sentia falta da 
espada de Garahel, mas não queria virar as costas para o inimigo.

Começou a se encaminhar para lá, quando ouviu um rugido muito alto. Olhou para o dragão, 
ao centro do salão, mas ele também havia se encolhido ao ouvir o som.

Pela saída do fundo, Drake viu um dragão real chegando.



-XVI-
Era enorme. Se fosse medido, ultrapassaria dois metros e meio de altura. Tinha quase seis de 

comprimento. As patas da frente possuíam asas saindo dos cotovelos, no lugar dos esporões dos 
menores que havia visto. De suas narinas, exalava uma fumaça cinza-escura. E possuía fúria no 
olhar, vendo suas crias e ovos caídos ao chão.

Derrubou as estantes com patadas firmes, esmagando os arqueiros ali recuados. Drake o viu 
avançar com pressa para onde estavam e sinalizou para se separarem.

Abaixou-se ao correr, pegando o escudo de um dos inimigos caídos. Sentiu familiaridade 
naquele peso, apesar de nunca ter usado um escudo pesado. Adiantou-se, apertando com firmeza a 
espada que tinha sido do pai do pai de seu pai.

O dragão maior avançou para Ashe, que o havia atingido com muitas flechas. Drake correu e 
estocou a pata dianteira dele com sua espada. Pretendia perfurá-lo e escalar sua pata, mas a espada 
apenas resvalou por ela,  deixando um corte fino.  O dragão acertou-lhe com um golpe lateral  e 
Drake caiu para trás, desequilibrado.

Mas agora avançava para Drake, que ainda levantava. O segundo golpe do dragão não o 
acertou porque foi afastado por uma magia de Vargas, muito parecido com o que o mago inimigo 
havia utilizado em Drake.

Drake se levantou, aproveitando a brecha e correu para cima do dragão. Este mordeu a isca e 
atacou com sua pata. Drake rolou para a frente, parando embaixo do queixo do dragão. Fez um arco 
largo,  abrangendo o lado interior  da pata  que havia atacado e a  parte  de baixo do pescoço da 
criatura. O corte dessa vez foi mais fundo.

Surpreendendo Drake com sua agilidade, o dragão deu um pequeno salto para trás e voltou 
para a frente, atingindo-o com força com sua cabeça. Dessa vez, mais preparado, Drake não caiu, 
apenas foi afastado cambaleando.

Mais  flechas  assobiavam e  Ashe  virou-se  para  pedir  para  Vigill  encantá-las  com gelo, 
esperando que fizessem mais efeito. Mas Vigill havia desaparecido.

Abandonando o combate por um instante, Ashe olhou a caverna procurando-o. Vigill estava 
no altar, lutando com o mago.

O mago havia  repelido  a  magia  de  Vigill,  que  aproveitando a  velocidade  encantada  de 
Vargas, correu até lá. Empunhava a espada na mão direita e o cajado na esquerda, na forma que 
havia encontrado para lutar e ainda conjurar suas magias.

Enquanto subia as escadas,  o mago havia conjurado um círculo azulado em volta de si. 
Vigill começou a conjurar sua magia e, ao chegar, já estava pronto para desfazer aquela proteção.

O mago usava o cajado como um lutador marcial e atingiu Vigill, ainda chegando, na lateral 
do tronco, empurrando-o para o centro do altar.

Vigill endireitou-se e partiu para cima do mago, estocando com sua espada.

Vargas  acompanhava  a  luta,  conjurando  suas  proteções,  curando-os  precariamente  à 
distância e fazendo o possível para não atrapalhar os movimentos de seus companheiros.

Foi então que viu o dragão acertar Drake com uma patada, que o afastou, cambaleante, para 
trás. O dragão avançou para Ashe, que o atingia com ainda mais flechas.



Vargas ficou paralisado quando viu o dragão abrir a boca e tomar fôlego. Uma luz alaranjada 
iluminou sua garganta. Quando Vargas viu a primeira das chamas chegar à boca do dragão, correu 
até Ashe para tirá-la do caminho, já que ela havia ficado paralisada ante essa visão.

Talvez alguma magia de Vargas funcionasse a contento para salvá-la, mas ele não conseguiu 
raciocinar, apenas agir.

Alcançou-a e deu-lhe uma ombrada, aproveitando a velocidade que havia atingido. Ela caiu 
para o lado rolando, fora do alcance do ataque do dragão.

Drake se recuperava do último golpe que recebera, quando viu Vargas desaparecer sob a 
torrente de chamas saindo da boca do dragão.

Correu para cima da criatura, sem reparar que gritava a plenos pulmões.

Alguns  dizem  que  estudar  história  é  inútil.  Drake  não  teve  chance  de  escolher  o  que 
aprender, durante seu treinamento. Dessa forma, aprendeu sobre herois do passado e sobre suas 
lutas. Houve um guerreiro, que também era um bardo, antes de qualquer dos reinos de Ferelden 
existirem, que possuía uma tática singular ao lutar contra inimigos gigantes.

E foi essa tática que Drake utilizou, novamente confiando em seus instintos. 

Aproveitando que o dragão estava de costas para ele, correu até sua pata traseira. Com um 
salto, apoiou o pé em um dos espigões que saía da dobra do joelho e tomou impulso para cima. 
Ainda no ar, viu que a criatura se virava para ele, mas conseguiu aterrissar em suas costas sem 
problemas. Buscou equilíbrio e, ao encontrá-lo, enfiou a espada com toda sua força nas costas do 
dragão.

Foi um grito horrendo que ecoou naquele salão natural dentro das montanhas, quando o 
dragão arqueou-se e caiu sobre os joelhos no chão.

Drake, ainda com a espada cravada, começou a correr para a frente, em direção à cabeça da 
criatura, que virava sua bocarra para as costas. Com um movimento do pescoço, tentou abocanhar 
Drake. Porém, ele saltou novamente, liberando sua espada, e caindo no topo da cabeça do dragão.

A criatura demorou um segundo para começar a tentar sacudir o humano de cima de si, o 
que foi tempo suficiente para que Drake aplicasse um segundo golpe, dessa vez no olho esquerdo da 
criatura.  A espada entrou até a metade e Drake apoiou-se nela quando o dragão começou a se 
sacudir, tentando derrubá-lo.

Estudando o ritmo do balançar, Drake esperou o momento certo para aproveitar a inércia 
para se soltar sem cair. Nesse instante, teve tempo de sobra, mesmo já sem o encanto de Vargas, 
para girar a espada por cima de si, até perfurar o outro olho do dragão.

Saltou da cabeça para o tronco da criatura. Jogou todo o peso sobre a espada, em direção 
aonde seria o pulmão, deslizando até o chão, pelo lado da criatura, com sua espada ainda enfiada 
fundo na carne do dragão, que agora gritava em agonia extrema.

Chegando no chão, o dragão já estava caído de lado, arfando. Drake pensou por um segundo 
que a criatura talvez não tivesse culpa do que acontecia.

Mas esse pensamento se foi, quando lembrou de Vargas.

Vargas, que havia salvado a vida de sua amada pela segunda vez.

Não teve nenhum outro remorso quando cravou a espada na parte inferior do pescoço da 
criatura e começou a correr em direção à ponta de sua cabeça.



No altar, nem Vigill nem seu inimigo haviam prestado atenção aos sons do combate abaixo. 
Os dois não tentavam conjuravam magia alguma, pois sabiam que o outro estava apenas esperando 
alguma abertura para atacar.

Se encaravam, com suas armas prontas para o combate. Vigill tinha sido alvo de uma magia 
do inimigo que não conhecia e sentia seu sangue esquentando em suas veias.

Ignorando a dor, Vigill estocou com sua espada, ao que o mago aparou-a com o cajado. 
Vigill aproveitou o sucesso em sua finta para acertá-lo no braço direito com seu próprio cajado. O 
mago cambaleou para a direita de Vigill, que então tentou acertá-lo com uma nova estocada.

Porém, o mago também havia fintado e parou a meio caminho. A espada de Vigill perfurou o 
vazio e ele se desequilibrou. Sentiu o golpe do inimigo atingi-lo na garganta.

Travou o corpo, sem curvar-se à força do impacto, largou seu próprio cajado e segurou com 
força o do inimigo. Levantou-se, dando um tranco para baixo, puxando o inimigo para si.

Quando o inimigo passou com o corpo curvado na frente dele, Vigill simplesmente fez um 
arco ascendente com sua espada.

Olhou a cabeça do mago pender por poucos centímetros de carne enquanto ele caía pela 
escada.

Vigill caiu para trás, sentado. Sentia o sangue começar a ferver e não conseguia respirar. 
Olhou para baixo a tempo de ver Drake terminar de matar o dragão gigante, que Vigill nem tinha 
visto quando havia chegado. Mais ao longe estava Ashe, sentada de olhos arregalados.

Vargas  estava  caído  em uma poça  ensanguentada  à  frente  de  onde Drake  estava.  Vigill 
lamentou a morte de seu companheiro mago, mas ficou feliz de ver que seus amigos estavam vivos.

Em seguida, quando seu sangue ferveu ao máximo, veio a inconsciência.

Drake chegava ao corpo de Vargas, com Ashe vindo do outro lado, quando ouviu a explosão 
no altar. Olhou assustado na direção do barulho e só viu sangue espirrando para todo lado.

Sem entender,  olhou  novamente  para  Vargas,  caído  ali,  irreconhecível.  Sentiu  lágrimas 
começarem a atrapalhar sua visão.

– Vargas..., balbuciou.

Não tinha se sentindo tão triste nem quando soube que Garahel havia morrido. Ashe apoiou 
o rosto nas costas de Drake, abraçando-o.

Drake ainda não sabia o que fazer quando ouviu outros sons vindo de onde o dragão maior 
tinha chegado.

Olhando para lá viu mais dos dragões menores surgindo, acompanhados de outros cultistas, 
também correndo em direção a eles.

– Ashe!, gritou Drake – Cadê o Vigill?!
– Eu não sei! O vi subindo as escadas!

Drake olhou pra lá e, da posição que estava, não conseguia ver o topo.

– Ashe! Corra! Eu vou lá buscar o Vigill!
– Como se eu fosse deixar você pra trás!



Assim, os dois correram escada acima. Drake deixou Ashe subir primeiro, virou-se para os 
inimigos, preparando o escudo em uma posição de defesa e ia subindo de costas.

Ashe derrubou dois  dos  cultistas  que  vinham ao longe preparando  seus  próprios  arcos. 
Drake, tomado pela fúria, conseguiu com um único golpe cortar fora a cabeça de um dos dragões 
que se aproximavam.

Os outros estavam chegando perto de Drake com mais cautela agora. Drake aparava com o 
escudo algumas flechas que chegavam e, com a espada, cortava inimigos que se aproximavam. 
Logo atrás, mais acima, Ashe entoava sua canção enquanto derrubava os inimigos que Drake não 
alcançava.

Logo, Ashe chegou ao topo do altar, enquanto Drake permaneceu no último degrau de cima, 
defendendo-os com o escudo e dilacerando os inimigos.

“Reitero.  Somos  tremendamente  idiotas.”,  pensou  Drake.  “Devíamos  ter  procurado 
reforços.”

Não aumentou sua confiança, quando Ashe o disse que Vigill estava caído, completamente 
ensanguentado, como se houvesse explodido de dentro para fora.

Enquanto defendia uma investida de um inimigo e estocava fundo com a espada na garganta 
de um dragão que havia tentado abocanhá-lo, Drake pensou em sua vida.

Cortou fora as duas pernas, desprotegidas na altura das coxas, de um cultista que tentou 
passar por ele em direção a Ashe, enquanto lembrava de quando a havia visto pela primeira vez.

Acertou com a lateral do escudo o elmo de outro que chegava subindo, escutando o pescoço 
dele se partir, quando pensou que foi igual ao primeiro de muitos ataques de Nascidos das Trevas 
que o haviam atingido.

Curvando o corpo para a esquerda,  fez um arco ascendente com sua espada,  cortando a 
cabeça de um dragão em duas metades verticais. Lembrou de Vigill, aprendendo com Drake a usar 
uma espada.

Foi atingido por uma flecha na coxa esquerda,  que o desequilibrou. Ajoelhado na perna 
atingida,  aproveitou  a  altura  exata  para  cortar  o  pescoço  de  um  outro  cultista  que  chegava. 
Levantando-se, reviveu a manhã que Ashe abriu os verdes olhos, após ser salva por Vargas.

Enquanto  partia  uma espada que o atacava  com seu escudo,  Drake  prometeu que,  caso 
saíssem vivos dessa caverna, teria um filho com Ashe e daria o nome de Vargas a ele.

Os corpos se acumulavam na escada, tombados pela espada de Drake ou pelas flechas de 
Ashe. Eram humanos, homens e mulheres, além dos dragões, não mais cultuados no momento.



-Epílogo-
O dia amanheceu, embora não fosse visível dentro da caverna. Todas as tochas tinham se 

apagado, tanto as trazidas pelos cultistas quanto pelo grupo de Drake.

Pequenas  faíscas  iluminaram  fracamente  a  maior  caverna,  no  interior  da  montanha. 
Iluminavam quase quatro centenas de corpos. Estavam caídos tanto no chão do salão quanto em 
uma estreita escada que subia até um pequeno altar.

Neste altar haviam menos corpos. Um deles estava sem as pernas. O outro estava no meio de 
uma imensa poça de sangue.

Este último tinha os olhos fechados, com as mãos cruzadas sobre o peito, segurando um 
cajado na mão esquerda e uma espada na mão direita.

No altar também, estava uma jovem mulher que agora conseguia acender uma das tochas 
apagadas. Possuía longos cabelos castanhos, agora molhados de sangue. Observava com atenção 
nos olhos verdes a chama da tocha, vigiando para que não apagasse.

Logo atrás, parecendo outro corpo, estava um jovem guerreiro, completamente banhado em 
sangue  e  suor.  Poderia  ter  sido  confundido  com  mais  um  cadáver,  não  estivesse  respirando 
profundamente.

Foram esses dois, e esses dois apenas, que saíram das cavernas mais tarde.

E  o  pequeno  Vargas  cresceu  ouvindo  as  também  pequenas  aventuras  de  dois  herois, 
discípulos do lendário Guardião Cinzento Garahel.


