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Desculpem-me pelo “esgotar-se-á”. Não consegui encontrar outra forma.
Grande escritor eu sou.

Sempre há uma nova e mais alta montanha.
- Sebastian Abreu
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O vento do fim de tarde balançava a grama levemente.

Hayate parou seu cavalo e olhou a planície onde se encontrava. Atrás de si, já oculto no 
horizonte, estava o palácio de seu senhor.

À sua esquerda, no norte, as montanhas já mostravam-se, como presas.
Porém à direita, na direção do mar, e à sua frente, rumo à sua missão, só se viam campos 

abertos.

Perfeitos para cavalgar.

Mas  Hayate  já  estava  em  viagem  desde  o  nascer  do  sol,  quando  foi  procurado  pelo 
mensageiro real.

Portanto, desmontou do cavalo, que não demonstrava cansaço, apesar da marcha forçada, e 
montou seu pequeno acampamento: nada mais que uma fogueira e um manto estendido no chão.

Os nômades membros do clã Unicórnio não precisavam de mais que isso.

Hayate removeu sua armadura de placas roxas, como a bandeira de seu clã, e deitou-se sob 
as estrelas que despontavam no céu. Deixou seu cavalo, Ikeni, solto para caminhar ou correr livre.

Ele sabia que seu cavalo estaria de volta quando precisasse continuar sua jornada.

Assim é a relação entre os samurais Unicórnios e suas montarias.
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A história do clã Unicórnio começa há muitos séculos atrás, pouco depois da batalha de 

Shinsei e seus Sete Trovões, compostos por um membro de cada clã mais dois irmãos gêmeos, que 
viriam a fundar o clã Escorpião.

Quando as Forças Sombrias ainda não eram nem uma lenda a ser temida, diversas famílias 
de diversos clãs cansaram-se do ponto de estagnação que o Império estava atingindo.

Saindo pelo mundo, esta caravana buscava novos conhecimentos. Vagaram pelas montanhas 
ao norte, muito antes dos templos dos Dragões e Fênix encontrarem nelas seus lares.

Viajaram ao sul, próximo ao mar, antes do simplório clã Louva a Deus sequer cogitar sua 
própria fundação.

Nas terras a leste, ainda campos inexplorados e cheios de vida, cavalgaram por séculos a fio.

Conheceram  tribos  nômades,  selvagens  e  bárbaras,  que  não  possuíam  qualquer 
conhecimento de um Império com milhares de pessoas, não muito longe de onde vagavam.

Alguns desses encontros foram sangrentos, com os Nômades de Rokugan cada vez mais 
adaptados à vida sobre cavalos saindo-se vitoriosos sem grandes dificuldades.

E  dos  contatos  pacíficos,  novas  crenças  foram  adquiridas.  Novas  habilidades  foram 
aprendidas.

Com conhecimentos e linhagens próprias, um novo clã havia surgido. Nas veias de seus 
filhos corria o sangue do Império Rokugan, assim como o das terras sem senhor a leste.

O clã Unicórnio havia nascido.

Porém, nas mesmas pradarias onde o clã foi abençoado com a vida, ele encontrou morte e 
maldição.

A ainda desconhecida lenda das Forças Sombrias era real.

E ela estava ficando mais forte.
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Hayate se considerava satisfeito.

Sua esposa era uma respeitada instrutora das artes arcanas em seu vilarejo.

Com seus vinte e cinco anos, Hayate sentia possuir uma boa e feliz vida.

Mas essa sensação sempre desaparecia quando ele estava em missões nas Terras Sombrias, 
ou mesmo quando se recordava delas, ao se deitar para dormir.

Afastou tais pensamentos quando viu a primeira árvore surgir no horizonte. Sua missão atual 
não envolvia nem de perto as Terras Sombrias.

Buscava apenas uma informação.

O mensageiro que o procurou no dia anterior trazia uma carta de seu senhor.
A carta dizia que o representante dos Unicórnios em Rokugan, o Campeão do clã, solicitava 

um rápido cavaleiro para buscar uma resposta nas florestas do leste.

Extremamente honrado por ter sido eleito, Hayate pedia com suavidade para que seu cavalo 
se apressasse.

No leste, tentaria encontrar um espírito da floresta. Essa entidade talvez conseguisse prever a 
situação dos mares nos próximos dias, pois o Campeão dos Unicórnios precisava ir com urgência a 
outra parte do Império e navegar era o melhor atalho encontrado.

Hayate  já  havia  visto  criaturas  terríveis  nas  Terras  Sombrias,  então  não  duvidava  da 
existência de uma “encarnação física” da natureza.

Mas achava que tal descrição parecia-se muito com as ouvidas nas lendas que sua esposa 
contava, assim como dragões voando pelo céu e leões gigantes nas montanhas.

Ele, obviamente, guardava suas opiniões para si, conforme continuava seu trajeto a leste.

Afinal,  ele  também  considerava  lendas  para  crianças  as  histórias  sobre  mortos  que  se 
levantavam para lutar pelos magos tocados pela Mácula.

Até vê-los com seus próprios olhos.
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Fu Leng já havia sido derrotado e banido de volta ao seu covil, nas já Maculadas terras a 

leste de Rokugan. Sua influência crescia pouco a pouco, mas preocupantemente rápida.

O ainda nômade clã Unicórnio,  com já quase quatro séculos de existência,  estava longe 
demais para ter conhecimento desses eventos, assim como o Império desconhecia sua fundação para 
que os comunicassem.

Eles  eram  ótimos  vigilantes,  mas  as  sombras  são  inimigas  terríveis.  Aproximam-se 
sorrateiramente, calmamente. Dia após dia, cerceiam suas vítimas, sussurrando promessas de poder 
e grandeza.

Aqueles que abrem seus corações, tornam-se monstros em corpo e alma, de forma gradual, 
terrivelmente lenta, quase impossível de ser notada.

Guardiões  gentis  tornam-se  cada  vez  mais  ríspidos.  Pacíficos  conjuradores  passam  a 
encontrar sentido apenas no fatalismo e na destruição.

Sem entender o que ocorria, as famílias pareceram fadadas à mútua extinção.

Mas havia alguém que compreendia.

E, se essa pessoa condenou uma família por completo e para sempre, talvez tenha salvo todo 
o clã Unicórnio.

A família Moto era reconhecida no clã por esforçar-se em não deixar os ensinamentos do 
Bushidô morrerem.

O clã aprendeu e dominou com maestria o combate montado em cavalos. Mas os Moto não 
os deixou esquecer das formalidades e honras de um duelo a dois.

Aprenderam a tombar exércitos à distância,  com seus arcos.  Mas nunca abandonaram o 
treinamento com as espadas.

Adquiriram costumes e princípios de todas as tribos anexadas. Mas os Moto nunca os deixou 
esquecerem de serem leais, honrados e íntegros.

A primogênita  dos  Moto,  excelente espadachim, assim como arqueira,  era  um exemplo, 
quase um símbolo. Quando, ainda jovem, dominou os caminhos da magia, entediou-se.

Considerava não haver mais montanhas a escalar, nem para onde evoluir.

Considerava. Até deliciar-se com as promessas da Mácula.

Já no primeiro contato, com sua intensa força de vontade conseguiu controlar seus impulsos 
e rastrear a fonte das emanações. Sem tornar-se um monstro, como via acontecer com seus irmãos, 
encontrou o covil da forma derrotada de Fu Leng.

Sacrificando sua própria essência, seu ser, tornou-se uma terrível e imortal nova mulher, 
mantendo sua mente e alma ainda para si.

Com isso, abriu caminho para a Mácula tocar livremente todos os que compartilhavam seu 
sangue.

O outrora pilar da honra tornou-se uma terrível arma das Terras Sombrias. Apenas os poucos 
Moto com coração extremamente forte escaparam deste destino.



Livre da atenção da Mácula, as outras famílias lutaram contra os Motos Sombrios, liderados 
pela agora Filha das Sombras, quase irreconhecível como a antiga provável líder de seu clã.

Após anos de combates sangrentos, os Moto corrompidos retrocederam, assim como todo o 
clã Unicórnio, que voltou às terras próximas às montanhas, seu lar atual, reintegrando-se ao Império 
oitocentos anos após sua partida.

O passado da Filha Sombria e a verdade sobre os Moto que ainda lutam ao lado da Mácula  
foram ocultos por todo o clã. Apenas poucos indivíduos recebem tais conhecimentos.

Para todos os olhos dos outros clãs e até mesmo entre seus próprios, os Moto ainda são 
descendentes daqueles que traíram seus irmãos, se entregando às dádivas da Mácula.

Os  Vingadores  Moto  são  os  guerreiros  que  dedicam suas  vidas  a  redimir  seus  irmãos 
perdidos. Lutando contra as Forças Sombrias diretamente onde ela é mais forte, treinam mente e 
corpo para manterem-se sempre íntegros.

Para possuírem corações fortes quando a hora chegasse.
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Moto Hayate não encontrou trilha alguma cortando a floresta, como ele já esperava.

Confiando em sua montaria assim como a um irmão, a deixou livre para cuidar de si própria, 
sem sela ou arreios.

Também, assim como alguém que dá as costas a um irmão, ele observou Ikeni correr, com 
seus pelos brancos, quase prateados, brilhando sob o sol do meio dia.

Voltando-se para a floresta, Hayate entrou sob as sombras de suas árvores.
Aquela mata, ele estranhou, não ficava fechada de forma gradativa. A partir  da primeira 

árvore, ela já era densa como o coração de uma floresta secular. Hayate sentia como se tivesse 
rompido uma barreira invisível ao entrar.

Ele caminhava devagar desviando-se dos troncos,  evitando que a corda do arco que ele 
trazia às costas ficasse preso em galhos, enquanto abaixava para que o mesmo não acontecesse com 
seus cabelos.

Os Unicórnios têm, em sua maioria, cabelos lisos e negros, embora uma vida nômade não 
permitisse muitos cuidados.

Não sem motivo, Hayate e seus irmãos de clã eram considerados bárbaros, estrangeiros entre 
os outros clãs. O samurai nunca havia se importado com isso e não se importaria agora, enquanto 
ouvia o som de água corrente à frente.

Um estreito rio cortava a floresta, não medindo mais que dez largos passos. Suas lentas 
águas eram invadidas quase até o centro por uma vegetação espessa, que saía da margem.

Essa pausa para observar o rio, assim como os sentidos treinados de Hayate, o possibilitou 
de perceber o perigo.

Com um simples passo para o lado, evitou uma longa língua que, úmida, atingiu o tronco de 
uma árvore, exatamente onde Hayate estava.

Como um elástico,  a língua retornou para dentro do rio.  Removendo uma flecha de sua 
aljava, o samurai ouviu um som de fervura atrás de si. Com um rápido movimento dos olhos, viu o 
ponto atingido na árvore ser corroído por alguma substância.

O Sapo do Fogo é assim chamado tanto por sua aparência, com um corpo de tonalidade 
avermelhada, quanto por suas secreções, corrosivas e extremamente inflamáveis.

O exemplar abatido por Hayate media quase meio metro e agora estava pendurado, com suas 
entranhas expostas, em uma árvore, já do outro lado do rio.

Como samurai,  Hayate  não  o  temeu,  assim como  não  temia  nenhum inimigo.  E  como 
Vingador Moto, sequer havia a necessidade de ter cuidado com as secreções.

Continuando  seu  caminho,  ele  teve  mais  alguns  encontros  com  criaturas  da  floresta, 
abatendo-as sem problemas, quando não pôde evitá-las.

Mantendo-se sempre rumo a leste, ele parou ao lado de um largo pântano, que havia surgido 
inesperadamente, quase uma clareira naquela floresta.



Seu treinamento como Vingador o fazia capaz de sentir a Mácula. E ele realmente a sentia 
distante, a semanas de viagem, ao mesmo leste que ele estivera seguindo.

A sensação  que  ele  tinha  vindo  daquele  pântano,  entretanto,  era  diferente,  indefinível. 
Poderosa até.

Hayate tocou as águas estagnadas com o pé. Como nada aconteceu, entrou, afundando até o 
meio das canelas. Caminhou com dificuldade, com a indescritível sensação sempre crescendo.

Do meio do pântano, de trás de um tronco seco morto e seco, veio uma voz feminina.

– O que busca, jovem samurai?

Após hesitar por um momento, Hayate encontrou sua voz.

– Busco respostas.
– Para quais perguntas?
– As que só podem ser respondidas por um espírito tão sábio quanto antigo.
– E o que você tem a oferecer pelas respostas que procura?
– O que poderia desejar um espírito da floresta?

Quando ela saiu de trás da árvore, Hayate teve de usar toda a sua concentração para encarar 
apenas os olhos profundamente castanhos que o observavam.

De pele alvíssima, traços delicados e cabelos cor de madeira, aquela devia ser a criatura 
mais bela que ele já vira.

E estava completamente nua.

– Então por quê não faz suas perguntas, - ela disse, aproximando-se caminhando suavemente 
pelas águas lamacentas, com um sensual movimento dos quadris a cada passo – e então 
pensamos o quanto valem as respostas?

– P-preciso saber, - ele respondeu, mantendo a visão à frente, mesmo quando ela passou para 
suas costas, roçando de leve as mãos em seu braço – se as águas do mar mais a leste estarão 
calmas o suficiente para uma navegação segura.

– Hmmm – ela gemeu, próximo à sua orelha – Isso não é uma pergunta, samurai. Mas um 
pedido. E eu acho que já sei o quanto vale seu pedido.

Se Hayate não fosse um Vingador, teria funcionado.

Ele sentiu tentáculos negros aproximando-se de sua mente. Um manto obscuro estendia-se 
na direção de sua consciência.

Mas somente as intenções passaram por suas defesas. Nunca mais um Moto seria dominado 
novamente.

Com um movimento  rápido,  Hayate  agarrou com a  mão esquerda  o pescoço gelado da 
mulher. Com a direita, o cabo de sua katana.

– Fale, monstro! O que é você!?
– Eu ofereci uma morte tranquila, samurai!

Hayate  sentiu  a  criatura  escapar-lhe  dos  dedos,  como  se  estivesse  segurando  algo 
embrulhado em seda.



Conforme o ser saltou para trás, esquivando-se do golpe do samurai, um pedaço de sua pele 
permaneceu firmemente seguro na mão de Hayate.

E a  criatura  crescia  enquanto  recuava,  rasgando a  pele  em diversos  pontos,  deixando à 
mostra pedaços esverdeados de carne apodrecida.

Agora o ser media mais de dois metros, esquelético e curvado, ressecado e enegrecido como 
carne queimada. Tufos de cabelos brancos emolduravam o rosto monstruoso. O fedor pútrido e 
opressor que exalava talvez debilitasse guerreiros menos capazes.

O monstro conhecido como Bruxa do Pântano afundou as mãos nas águas lamacentas, ao 
mesmo tempo que Hayate saltava em sua direção.
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Muito  longe  dali,  a  oeste,  nas  terras  habitadas  do  Império,  uma  pessoa  esperava  pela 

chegada de uma reposta.
Não precisava dela, mas a esperava mesmo assim. A ilusão de que a informação importava 

era mais importante que a informação em si.

Revisitando mentalmente cada etapa do longo processo, a figura ponderava se havia deixado 
de levar algo em consideração.

Mesmo que houvesse algum fator inesperado, uma saída já havia sido preparada.

Não podiam haver falhas.

E não haveriam.
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Dezenas  de  galhos  retorcidos  saíam  das  águas  lamacentas.  Alguns  tentando  imitar 

grotescamente as formas de animais. Todos eles estavam cortados.
Entre algumas árvores, teias que só poderiam ter sido tecidas por aranhas gigantes, pendiam 

flácidas e inúteis. Outros troncos pareciam ter enfrentado o inverno recentemente. Alguns outros 
fumegavam levemente.

A bruxa agora encolhia-se,  recuando e respirando com dificuldade.  Uma de suas pernas 
estava ferida e não possuía um dos braços. Erguia o braço restante, sem a mão, à sua frente, como 
um escudo.

– Não me mate! - implorou aos frios olhos do samurai – Você não entende! Não entende, não 
pode entender, não pode saber como é...

– Me diga o que não entendo, Monstro! - Hayate bradou.
– Eu não tenho outra forma de alimentar, não vê!? Piedade desta forma amaldiçoada, samurai!
– Você acha  que  não  sei!?  Que  você  é  uma maga  corrompida  por  seus  próprios  desejos 

sombrios!?
– Eu errei,  samurai! Não consegue entender!? Essa é a sua honra!? Negando a vida a um 

inimigo que se rendeu!?

A lâmina de um Vingador é lendariamente destrutiva contra a Mácula. Assim, a katana de 
Hayate destroçou e baniu a essência maligna que ainda sustentava a alma corrompida àquele corpo.

– Minha honra é reservada aos que conseguem enxergar além da palavra, monstro.

O samurai estava ileso, exceto por leves escoriações e, assim, retomou seu caminho a leste, 
deixando para trás as águas novamente paradas e estagnadas do pântano, ao voltar para as sombras 
das árvores.

Após algum tempo de caminhada,  ele encontrou traços  de uma trilha.  Estudando-a com 
cuidado, viu que era um caminho muito antigo, talvez do tempo da segunda queda de Fu Leng, 
quando o clã Unicórnio ainda vagava fora do Império.

Tais trilhas não eram incomuns e ele a teria deixado para trás sem olhar uma segunda vez, 
caso não tivesse visto rastros mais recentes.

Ajoelhado, conseguiu ver um pequeno grupo, talvez três pessoas, embora um dos rastros 
fosse quase imperceptível, como um leve perfume de lírios no meio de uma ventania em um campo 
de  girassóis.  Sobre  estes  passos,  muitos  outros  rastros,  com  algumas  horas  de  diferença  dos 
primeiros.

E nenhum deles havia retornado.

Como samurai, ele não daria atenção a nada que não envolvesse sua missão. Mas ele era um 
Unicórnio, um bárbaro casado com uma maga.

Ele aprendera a seguir sua intuição.



Com o peso do dever em suas costas, abandonado mesmo que apenas por alguns momentos, 
ele seguiu a trilha o mais silenciosamente que pôde, ocultando-se entre as árvores.

Após pouco mais de dez minutos de caminhada, ele avistou outras pessoas. Elas vestiam 
roupas escuras, muito justas ao corpo. Pareciam discutir.

Formavam um círculo ao redor de algo e estavam rodeados por corpos imóveis vestindo as 
mesmas vestes negras.

Aproximando-se um pouco mais, ele avistou o alvo de suas atenções.

Dois  samurais,  um homem e  uma  mulher,  mais  uma  outra  mulher  em vestes  simples, 
estavam desacordados.

Portavam as cores pardas como campos de trigos em suas vestes.

As cores dos Leões.
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Os Unicórnios ressentiam-se levemente dos outros clãs, pelo tratamento quase xenofóbico 

que recebiam, mas os Moto e os Leões mantinham uma relação de mútuo respeito, devido à forte 
dedicação de ambos ao Bushidô.

Hayate  carregaria  para  sempre uma dúvida:  ele  teria  intervido tão impetuosamente  caso 
fossem membros de outro clã?

Mas eram Leões. E ele agiu.

Saiu da floresta  para a trilha,  com seu arco em punho, deliberadamente entregando sua 
presença. A flecha que atirou foi facilmente aparada.

Exatamente como ele queria.

As chamas que irromperam da flecha deixaram todos os guerreiros encapuzados paralisados 
por  um segundo,  exceto  os  que  foram atingidos,  que  ficaram mais  alguns  momentos  fora  de 
combate, agitando-se e tentando apagá-las.

As secreções do Sapo do Fogo são extremamente inflamáveis. Basta pouco mais de uma 
faísca, como a gerada pelo atrito do metal.

No segundo seguinte, um dos mascarados já caía, segurando o pescoço cortado pela espada 
do samurai.

Hayate contou sete inimigos restantes.

Três  deles  avançaram,  dois  homens  e  uma  mulher,  o  samurai  reparou  com seus  olhos 
aguçados.  As curtas lâminas  que portavam eram perfeitas contra oponentes despreparados,  mas 
seriam pouco eficazes em um combate justo.

E aquele não era um combate justo para os encapuzados.

Hayate fora treinado para atacar e se defender não só com sua katana. Ele era um bárbaro, e 
se orgulhava disso.

Uma das lâminas inimigas ele rebateu para o lado com sua katana, colocando-a no caminho 
do segundo ataque.

Erguendo a perna esquerda até encostar o joelho no ombro, ele bloqueou o terceiro golpe 
com sua caneleira.

Com a mesma perna, ele afastou o inimigo, aproveitando o movimento para, com um corte 
ascendente, removendo a cabeça de outro oponente.

Os dois o encararam, temerosos de se aproximar. Aproveitado essa hesitação, ele procurou 
os quatro que haviam ficado de fora do combate corpo a corpo.

Eles  levavam finos pedaços ocos  de bambu à boca e  sopravam com força,  recolocando 
alguma coisa em seu interior antes de recomeçarem o processo.

Olhando para seu corpo, Hayate viu quase duas dezenas de agulhas presas a ele.



Ele podia ver em sua mente o veneno chegando, como ondas de um mar escuro em direção a 
muralhas de uma fortaleza.

Via-as e não as temia.

O coração dos Moto nunca mais seria maculado novamente.

Todos que vagam pelas  Terras Sombrias sofrem suas influências  malignas.  Àqueles que 
tentam resisti-la,  todos os dias,  todos os momentos,  são como uma batalha constante entre  sua 
vontade e os sussurros sedutores da Mácula.

Mesmo o mais forte e puro guerreiro esgotar-se-á com o tempo, dando atenção a alguma 
promessa de tornar-se ainda mais forte para lutar pelos seus irmãos.

E então perderá-se para sempre.

Uma forma de resistir  à  influência da Mácula é  carregar  consigo pedras  de Jade.  Essas 
preciosíssimas e muito raras joias protegem seu portador das garras sombrias daquelas terras.

Absorvendo toda a Mácula para si,  as pedras são “corrompidas” no lugar  do peregrino, 
escurecendo-se até perderem todo seu brilho esmeralda.

São, portanto, tesouros inestimáveis por todo o Império. Recompensas reservadas aos mais 
importantes guerreiros, ao partirem em missão contra as forças obscuras das Terras Sombrias.

A outra forma de resistir é ser um Vingador Moto. Treinando por anos para manterem-se 
sempre puros, seus corpos e corações são completamente imunes a qualquer forma de influência 
externa, como venenos, magias e, principalmente, à terrível Mácula.

Tomado de ódio ao lembrar que ainda haviam irmãos seus perdidos nas garras da Filha 
Sombria de Fu Leng, Hayate lutou como se lutasse contra encarnações da própria Terra Sombria.
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Quase  como se  tivesse  combinado previamente,  ao  emergir  da  floresta  no  dia  seguinte, 

Hayate foi abordado por seu cavalo, a menos de duzentos passos de onde havia deixado a sela.

Acomodou em seu colo  a  guerreira  desacordada.  Era  tão  bela  que  Hayate,  para  não se 
apaixonar, teve de ater-se à lembrança de que era casado com uma mulher que literalmente podia 
amaldiçoá-lo.

Observava seus ruivos cabelos rajados de fios mais claro balançarem conforme cavalgavam. 
A ondulação deles era similar à do espírito, ele lembrou.

Pouco  depois  de  eliminar  o  último  inimigo,  ela  saiu  de  trás  das  árvores.  Em troca  da 
informação que pedia, solicitou que levasse a samurai de volta a Rokugan.

O samurai Leão conseguiu acordar, quase por pura força de vontade. Sua perna direita havia 
sido contaminada por algum veneno e agora estava além de salvação. Preferiu retirar a própria vida 
a retornar como um pária. A grande honra de auxiliá-lo foi concedida a seu salvador, Hayate.

Parado ao lado do guerreiro, o Unicórnio esperou que ele enfiasse totalmente a wakizashi no 
estômago e, ao terminar o corte horizontal, cortou sua cabeça, evitando que sofresse em demasia até 
que sua vida o abandonasse completamente.

A jovem de quimono simples foi deixada sob os cuidados do espírito, conforme o próprio 
espírito solicitou. “Em casa.”, ela disse.

Ele  observou  a  garota  desacordada,  com  cabelos  castanhos  caindo  sobre  seus  ombros 
descobertos pelo quimono frouxo. Hayate quase achou a garota parecida com a belíssima mulher 
que se apresentou como espírito da floresta.

A jovem guerreira ruiva, conforme informado pelo espírito, agora lutava contra o veneno, 
contando  apenas  com a  força  de  sua  própria  alma.  Precisava  receber  cuidados  o  mais  rápido 
possível e Hayate acreditava que sua esposa podia ajudar.

Levava  a  jovem em seus  braços,  assim como  duas  naginatas,  presas  aos  lados  de  sua 
montaria. As levava pela forte insistência do espírito.

Além disso, conseguiu o que veio buscar.

Seu Campeão estava livre para fazer sua viagem.
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E realmente viajou.

O Campeão dos Unicórnios teve seu encontro, no coração das Terras Sombrias.
A mulher que o recebeu pareceu ditar os termos do encontro. Pois o campeão fez como ela 

disse, voltando à costa para ter outra reunião, dessa vez com representantes do clã Louva a Deus, 
sobre comércios e afins.

Em seguida, embarcou novamente, de volta à suas terras.

Mas antes de retornar à costa, ele enviou um batedor de volta à Rokugan, com o resultado de 
seu encontro registrado em um pergaminho.

Esse batedor nunca chegou a seu destino, pois foi abordado por uma pequena expedição do 
Império, ali nas Terras Sombrias, por outro motivo, muito menos importante.

Como  se  fosse  uma  entidade  consciente,  a  Mácula  concentrou  toda  sua  atenção  nessa 
expedição. Atacantes portando estranhas máscaras de porcelana surgiram à noite e os atacou.

Com uma parede de chamas às suas costas, impedindo o avanço de seus inimigos, o único 
sobrevivente fugia de volta a Rokugan, com o pergaminho em seu quimono.

A única luz naquela noite sem lua ou estrelas, vinha das chamas atrás de si. Quando elas se 
extinguiram, voltou a ver apenas escuridão.

Uma longa noite acabara de começar.

(fim do ato VI)


