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Claramente, a maior fraqueza de alguém é também sua maior força.
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A escuridão era total.

Kojiro conseguia sentir a solidez rochosa das muralhas dos Caranguejos, muitas dezenas de 
quilômetros à frente.

Era a única referência que possuía naquela noite.

Seu  quimono  leve  não  o  incomodava,  mas  o  peso  da  wakizashi  poderia  se  tornar  um 
empecilho com o passar das horas. Todo o resto de seu equipamento havia ficado para trás.

Era quase contraditório pensar assim, mas as sombras realmente vieram com o pôr-do-sol.
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Aquela expedição foi um fracasso total.

Um batedor  havia  visto  sinais  de  criaturas  desconhecidas  rondando  as  proximidades  da 
muralha dos Caranguejos, na fronteira entre o Império e as Terras Maculadas e seguiu sozinho, 
procurando por mais informações.

Após  passados  vários  dias  desde  sua  partida,  um general  buscou voluntários  entre  seus 
soldados para que procurassem pelo batedor.

Visitando a cidade naquele dia,  um dos arrogantes Fênix candidatou-se a acompanhar  o 
grupo. Sem questionar suas motivações, o general concedeu a permissão. Além de querer ver um 
“nobre” perder a compostura, sabia que um Fênix sempre era uma boa adição a qualquer grupo.

Talvez por ser de outro clã, Kojiro não teve muitas oportunidades para diálogos durante 
aquela jornada. Os samurais Caranguejos tendem a menosprezar todos os samurais de outros clãs, 
que “perdem tempo” com regras refinadas de etiqueta.

E menosprezam ainda mais os magos.

Chamados  Shugenja,  os  magos  de  Rokugan  muitas  vezes  são  estudiosos  reclusos, 
responsáveis por registros da passagem do tempo. Dominam como ninguém as artes diplomáticas, 
por vezes até considerando-se acima dos que preferem resolver problemas com a força.

Mas existem aqueles  que  reconhecem o valor  dos  guerreiros  e  a  necessidade de  alguns 
combates. Aperfeiçoando-se em conjurações ofensivas ou auxiliadoras, são adições extremamente 
valiosas em qualquer exército.

Aqueles guerreiros Caranguejos, porém, confiavam apenas em seus músculos. Kojiro parou 
de ouvir comentários ofensivos quando manteve o mesmo ritmo de marcha que eles sem demonstrar 
cansaço.

Mostrou-se forte ante à atmosfera pesada das Terras Sombrias. Durante dois dias inteiros, 
caminharam lado a lado, como iguais.

Estranhavam não terem nenhum encontro  com as  criaturas  Maculadas,  continuando  em 
busca de qualquer rastro de seu companheiro perdido. As nuvens arroxeadas os impediam de saber 
o horário exato, mas seus estômagos indicavam estarem próximos ao meio do dia.

Foi quando viram a comitiva.

Ao  longe,  visível  apenas  pelos  treinados  olhos  vigilantes  dos  Caranguejos,  viam  um 
encontro acontecendo ali, no coração das Terras Sombrias.

Uma mulher de longos cabelos negros, assim como suas vestes, conversava com um homem 
que utilizava placas púrpuras, acompanhado de outros homens com armaduras parecidas.

Todos desconfiaram daquela estranha situação, mas ninguém intuiu mais o perigo do que 
Kojiro. Ele havia reconhecido as cores dos homens.

E ouvido lendas sobre os “moradores” das Terras Sombrias.

A reunião acontecia em campo aberto, como se não temessem serem vistos. Os Caranguejos 
e Kojiro estavam fora de vista, deitados atrás de uma suave elevação.



Viram-nos  conversarem  por  mais  uma  hora  ou  duas  até  o  homem  de  armadura  mais 
trabalhada destacar um de seus soldados e entregar-lhe um pergaminho, onde havia escrito ainda há 
pouco.

Esse soldado curvou-se e começou a caminhar rumo a oeste, na direção do Império.

Ele passaria exatamente onde o grupo estava.

Após a partida do soldado, a reunião se desfez, com os homens de púrpura seguindo na 
direção oposta à da mulher.

Eles não perceberam quando o soldado solitário foi atacado.

Respeitando  a  decisão  do  soldado  de  permanecer  calado,  eles  o  executaram.  Então 
quebraram o selo do pergaminho, o desenrolaram e leram seu conteúdo.

Imediatamente  abandonaram a  busca  pelo  batedor  perdido.  Precisavam retornar  o  mais 
rápido possível, e assim fizeram.

Decidiram descansar  logo  que  as  nuvens  começaram a  perder  a  pouca  iluminação  que 
possuíam. Iriam fazer turnos de vigília alternados, sempre mantendo dois sentinelas acordados.

Não conseguiram repousar. Haviam acabado de preparar a fogueira e pousar seus pertences 
no chão quando eles apareceram.



3
Apesar do cansaço extremo, todos estavam vigilantes.

Os sempre atentos Caranguejos possuem sentidos quase sobrenaturais, estariam de prontidão 
e prontos para o combate mesmo que estivessem dormindo. Kojiro era um Shugenja dos Isawa.

Não foi suficiente.

A noite pareceu chegar em um piscar de olhos. No intervalo de uma pulsação, a luz do sol 
deixou de atravessar as pesadas nuvens daquele lugar. Ainda nem haviam sentado ao chão.

Mãos saíram do chão, quebrando o solo rochoso e agarrando os pés de alguns samurais. 
Surpreendidos,  viram  erguer-se  cadáveres,  corpos  portando  armaduras  e  lâminas  quebradas  e 
oxidadas. As partes dos corpos à mostra estavam escoriadas, alguns com ossos à mostra.

A única coisa que portavam em boas  condições  eram estranhas  máscaras brancas como 
porcelana, com feições e expressões que iam de sorrisos alucinados a lábios retorcidos em fúria, 
com os dentes à mostra.

Os  samurais  que  foram  seguros  pelos  pés  não  tiveram  chance  de  se  defender.  Seus 
companheiros começaram a lutar, mas estavam despreparados e em muito menor número.

Kojiro só recuperou-se do susto quando uma das criaturas o segurou pelo braço. Mesmo 
através do quimono, ele pôde sentir o frio toque daqueles dedos mortos.

Tocando o braço da criatura que o segurava, Kojiro canalizou sua energia através da mão. 
Enquanto o morto teve seu braço separado do corpo na altura do ombro, o Shugenja aproveitou a 
luz da explosão para observar a situação.

Não  havia  mais  nenhum  samurai  vivo.  Quase  cinquenta  daquelas  criaturas  agora 
caminhavam trôpegas, cercando Kojiro.

Para evitar a desonra dos Caranguejos, ele novamente concentrou-se nas suas mãos. Dando 
um forte empurrão no peito de uma das criaturas, ele conjurou outra magia.

A segunda explosão foi bem mais forte, destruindo a criatura tocada, além de muitos outros, 
em uma onda de chamas a partir do corpo do alvo. Kojiro escapou da energia liberada correndo 
entre os inimigos, procurando sentir a direção do Império.

Por sorte, ele escapou do cerco na direção da fortíssima presença das rochas da muralha dos 
Caranguejos e continuou correndo para lá.

Quando  não  mais  ouviu  os  lentos  passos  das  criaturas,  permitiu-se  parar  por  alguns 
segundos.  Havia  deixado  seus  suprimentos  para  trás,  trazendo  apenas  sua  wakizashi  e  seus 
pergaminhos.

Talvez fosse sorte novamente ele ser o único membro de outro clã naquela comitiva. Assim, 
tinha sido o último a receber o pergaminho, para poder lê-lo.

Agora o último sobrevivente das testemunhas tinha a chance de mudar o futuro.

Por sorte. Ou talvez fosse o destino.

Kojiro  estava  concentrado  em  sentir  o  elemento  Terra,  para  manter-se  caminhando  na 
direção certa, mesmo não enxergando nada na densa escuridão daquela noite.

Por isso, pôde sentir a movimentação abaixo de seus pés e recomeçar a correr.



Inúmeras, incontáveis pessoas haviam morrido nas Terras Sombrias. A qualquer momento 
eles podiam voltar, como monstros sem consciência ou capacidade de raciocínio. Ferramentas a 
serviço da Mácula.

E a Mácula como um todo estava atenta aos passos de Kojiro.

Os  monstros  que  voltavam eram lentos,  mas  seriam o  fim do  Shugenja  caso  ele  fosse 
cercado. Sua única alternativa era não parar em momento algum.

Percebendo que eles não o alcançariam, Kojiro interrompeu sua corrida, mantendo-se em 
uma marcha ritmada.

Mas,  mesmo  que  por  alguns  segundos,  ele  havia  parado.  À  sua  frente  sentia  braços 
rompendo o solo novamente. Para poupar sua própria energia, Kojiro utilizou a magia de um de 
seus pergaminhos.

A parede de chamas que conjurou barrou o avanço das criaturas mais próximas e iluminou 
brevemente o caminho de Kojiro.

Ele não conseguia precisar exatamente a distância que o separava da segurança do Império, 
mas sabia estar a aproximadamente um dia e meio de viagem.

Um dia e meio de viagem separava a vida da morte. E ele já havia marchado sem descanso 
durante um dia inteiro.

E não poderia parar.

Um segundo que fosse.
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Nem uma hora havia se passado desde o ataque das primeiras criaturas e Kojiro já sentia  

dores nos pés.
As terras áridas daquele lugar atingiam suas solas com pancadas secas a cada passo dado. 

Ele tentava não fazer barulho ao caminhar, mas por vezes esquecia-se disso ao tentar ignorar a dor.

Nunca aprendeu a forçar a mente a deixar o corpo, em estado meditativo. Não se atreveria a 
fazê-lo de qualquer forma. Precisava permanecer atento, mas também tinha de abstrair-se de seus 
músculos.

Começou a lembrar, então.

Os Isawa são a família mais tradicional do místico clã Fênix. E o clã Fênix, por sua vez, é o 
mais antigo de Rokugan.

Foram os  primeiros  a  desvendar  os  mistérios  do  mundo.  Descobriram os  espíritos  que 
habitam todas as coisas do mundo, da menor rocha à maior montanha.

Aprenderam com eles. Descobriram como moldar os elementos da natureza e a dominarem-
nos.  Com a  responsabilidade  de  carregar  tanto  conhecimento  e  a  sempre  crescente  vontade  de 
aprender mais e mais, afastaram-se dos outros clãs. Passavam mais tempo ensinando seus alunos a 
merecerem o poder do que concedendo os poderes em si.

Por compreenderem os segredos do mundo melhor que todos os outros, são considerados 
arrogantes.  Talvez  sejam,  mas  possuem razões  para  tal  e  não  se  esforçam para  melhorar  essa 
imagem de forma alguma.

Neste clã, todos os membros das principais famílias dedicam-se aos caminhos da magia, à 
exceção dos Shiba. Leais guerreiros, treinam durante toda a vida para defenderem os shugenjas do 
clã.

Os Isawa fornecem os mais poderosos shugenjas do Império, com uma escola que não foca 
em nenhum elemento específico, mas na harmonia entre todos eles.

Aprendem que além dos elementos básicos, existe um outro que os une. Como os intervalos 
de  silêncio  entre  notas  musicais  compõem  uma  melodia,  o  Vácuo  rege  o  ritmo  de  todas  as 
conjurações, mesmo que o mago que as executa não o perceba.

Um escola específica, conhecida por poucos mesmo entre a família Isawa, ensina o domínio 
do elemento Vácuo. Além disso, os Mestres do Vazio alcançam de forma harmoniosa todos os 
outros elementos.

Isawa Kojiro é um dos poucos iniciados no Caminho do Vazio no Império. Possui apenas 
dezenove anos e já deixou seus antigos mestres para trás.

Ele sabia como ampliar a abrangência de seus sentidos, mas normalmente o fazia sentado 
em posição de lótus, esvaziando a mente com calma. Sabendo que os não-mortos não eram os 
únicos perigos daquela terra, ele teria de conseguir este feito enquanto caminhava.

Concentrando-se  no  balanço  ritmado  de  seus  braços  ao  lado  do  corpo,  ele  ritmou  sua 
respiração de acordo. Quando apenas isso e o toque de seus pés no chão existiram em sua mente, ele 
conseguiu.

Kojiro poderia descrever a sensação como uma bolha se expandindo a partir de sua fronte. O 
odor uniforme de podridão que emanava do solo pôde ser ignorado.

E ele ouviu.



Pareciam tecidos muito rígidos sendo agitados contra o vento. Vinham de trás de si, no alto.
Kojiro  precisava  ver,  então  concentrou-se  apenas  na  visão.  A densa  escuridão  sempre 

presente desvelou-se em tons de cinza, sacrificando temporariamente sua audição ampliada.

Olhar para trás denunciou que percebera as presenças, então o que Kojiro viu foram três 
formas começando a avançar em sua direção, vindas do céu.

Sem conseguir distinguí-las naquele momento, ele apenas tentou sair do caminho, rolando 
para o lado.

A dor aguda em suas costas indicou que ele foi lento demais.

Ignorando o sangue que escorria quente na direção da faixa de seu quimono, Kojiro se virou, 
procurando os inimigos. Viu que eles já haviam retornado ao alto, novamente fora de alcance.

Naquele curto momento, pôde vê-los perfeitamente.

Eram seres humanoides, com troncos alongados para acomodar quatro braços, dois deles 
com grandes membranas, como asas de morcego. Os outros braços possuíam mãos com longas 
garras. O rosto das criaturas possuía feições humanas, mas pareciam que estavam sendo esticados 
para trás, arregalando seus olhos e alargando suas bocas. Estavam curvados e em movimento, mas 
Kojiro imaginou possuírem perto de dois metros de altura e mais de seis da ponta de uma asa à  
outra.

Eram três no total.

Kojiro  sabia  que  suas  chamas  não  encontrariam  total  eficácia  contra  alvos  que  se 
movimentavam tão rápido, então escolheu outro pergaminho e esperou a nova investida.

Planejava rolar para o lado enquanto conjurava a magia. Mas não conseguiu.

Em desespero, sentiu seus pés presos ao chão.
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Havia parado.

Idiota. Havia parado de caminhar.

Por pouco não foi decapitado. Precisou utilizar sua própria energia de novo, explodindo as 
mãos que o seguravam. Queimou-se um pouco, além de conseguir novos cortes,  nos ombros e 
costas.

Voltando  a  se  direcionar  para  as  muralhas,  começou  a  correr,  apagando  a  visão  e 
concentrando-se  em sua  audição  novamente.  Quando ouviu  o  ar  sendo  cortado  pelas  criaturas 
voadoras atrás de si, virou-se para elas.

Os  músculos  de  seu  braço  enrijeceram-se  e  ficaram dormentes.  Como  uma  onda,  essa 
sensação foi se encaminhando até a ponta de seus dedos.

Quando chegou ao fim deles,  a energia foi liberada em sua forma natural.  O relâmpago 
conjurado por Kojiro atravessou a primeira das criaturas, atingindo em cheio a segunda e ainda teve 
forças para causar danos leves à terceira.

Os três corpos atingiram o chão como pedras, deslizando à esquerda e direita de Kojiro, até 
pararem às suas costas.

O Shugenja virou-se e retomou sua marcha, tentando acalmar sua respiração novamente.

Agora lembrava o nome das criaturas voadoras. Os vigilantes Caranguejos as chamavam de 
Sanru.

Até mesmo os abutres das Terras Sombrias eram perigosos e mortais.

Kojiro viu, mas decidiu não agir, um dos Sanru levantar-se com dificuldade e voltar ao céu. 
Observando-o, deixou de prestar atenção quando ele voou para longe.

Agora o Shugenja tinha outras dores para se distrair dos pés latejantes.

Talvez Kojiro pudesse ser chamado de gênio.  Mesmo o obscuro Caminho do Vazio não 
demonstrava grandes desafios para ele.

Ainda assim, ele se sentia frustrado.

A família Isawa é tradicional e considerada realeza. Mas existe um abismo entre ela e a 
família do Campeão de seu clã.

Ainda maior é o abismo que separa um reles Shugenja dos líderes de outros clãs. E é a 
descendente do líder maior do clã Leão que possui o coração de Kojiro.

Os Leões valorizam a força e capacidades individuais de cada um, mas não chegam a serem 
extremistas como os Caranguejos.

Sem nem mesmo consultar alguém, Kojiro decidiu provar sua força, para tornar-se digno da 
atenção de sua amada.

Vagou pelo império, livre, como Shugenja, das obrigações e deveres dos samurais. Resolveu 
problemas de aldeões, salvou vilarejos sob ataque, baniu demônios de volta a seus domínios.

Mas ainda não se sentiu forte o suficiente.



A oportunidade perfeita deu-se na forma de uma excursão às Terras Sombrias. Encontrar e 
resgatar um guerreiro desaparecido. Uma missão de objetivos simples, mas execução complicada e 
muito perigosa.

Ver  membros  do  clã  Unicórnio  encontrando-se  com  uma  mulher  que  correspondia  à 
descrição da Filha Sombria de Fu Leng mudou tudo.

O pergaminho  que  provava  o  que  havia  acontecido  e  revelava  parte  do  plano  tramado 
apagou a imagem da samurai dos Leões de sua mente.

Mas não muito.

Ele precisou vê-la uma única vez para apaixonar-se. Ainda era um aprendiz, havia acabado 
de receber sua wakizashi. Acompanhava seu mestre em uma visita às terras dos Leões.

Estava  parado  de  pé,  fora  do  palácio  real,  esperando  o  fim  da  reunião  que  não  podia 
presenciar.

Ela montava um alvo cavalo que trotava lentamente, logo à frente de sua guarda pessoal, que 
vinham a pé. Seus ruivos cabelos estavam cobertos por um grande lenço pardo, da mesma cor de 
seu fino quimono.

Por  alguns  segundos,  que  comprimiram  toda  a  eternidade,  encararam-se.  Kojiro  não 
conseguiu desviar sua atenção daqueles belíssimos olhos castanhos.

Teve sorte e ela desviou o olhar, antes que algum dos guardas percebesse a insolência do 
Fênix, ali parado como um intruso, com suas vestes vermelho-alaranjadas.

Antes de partir, ele conseguiu conversar brevemente com ela, enquanto ainda esperava por 
seu mestre. Foi pouco antes do anoitecer.

A porta do palácio correu para um dos lados e ela saiu...

Kojiro despertou de repente.

Assustado, viu-se novamente na escuridão das Terras Sombrias. Havia cochilado sem parar 
de caminhar.

Seu coração bateu forte e acelerado, ao pensar que, se tivesse caído no chão, dificilmente 
conseguiria levantar-se de volta.

Seus batimentos foram se acalmando lentamente,  mas o mesmo não aconteceu com sua 
mente.  Uma   estranha  desconfiança  permanecia  em  sua  mente.  Havia  despertado  muito 
repentinamente.

Concentrando-se, voltou a sentir a terra. Ainda estava na direção certa. Sentiu o chão tremer.

Era muito sutil, mas estava lá. O tremor era ritmado, durando menos de um segundo, mas se  
repetindo ordenadamente. Um, depois outros dois com um intervalo de tempo menor.

Quantas horas haviam se passado? Conseguiria correr o resto do percurso?

Dificilmente. Kojiro já não conseguia pisar com o pé todo no chão, utilizando as laterais da 
sola para amenizar o impacto. Ainda assim, a dor nos músculos de seu pé gritavam a cada passo.

Continuou, então, seu caminhar ritmado, tentando ignorar os tremores. Pois ele os havia 
identificado. Já sabia o que eram.



Passos.

Se aproximando.
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De seu acampamento, Gaheris já conseguia ver a costa.

Mais algumas horas de viagem no dia seguinte e poderia concluir seu engodo. Discutiria 
termos de vendas e coisas assim.

Os sujos Louva-a-Deus ouviriam seus termos e os aceitariam.

Era o Campeão dos Unicórnios, afinal de contas.

As árvores que rareamente os cercavam, indicavam que ele e sua guarda já haviam deixado 
as Terras Sombrias para trás.

Desatento, respondeu a pergunta de seu general, explicando novamente o que continha no 
pergaminho enviado por seu batedor, logo após o encontro com a Maga do Sangue Negro, a Filha 
Sombria de Fu Leng.

Por sorte, haviam escolhido aquele local para acampar e aquele momento para discutir tal 
assunto. Sorte.

Ou destino.

Pois eles foram ouvidos.
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Os passos indicaram um aumento de velocidade.

Kojiro já havia sido visto. Se ele olhasse para sua direita também veria a criatura. Em seu 
mundo só existia a dor de seus ferimentos e músculos cansados além dos passos da criatura. À sua 
frente, fora daquele mundo de escuridão, haviam olhos castanhos, cheios de luz e calor.

Se  concentrando  nesses  olhos  que  ele  sequer  conseguia  lembrar  a  quem  pertenciam, 
conseguiu ignorar a dor que subia pela sola dos pés até sua panturrilha. E correu. Correu para frente 
e, pouco antes de ser alcançado, virou-se e correu na direção da criatura.

Ainda  vendo  tudo  em  matizes  de  cinza,  ele  foi  ofuscado  pelo  brilho  daqueles  olhos. 
Vermelhos como brasas, estavam no alto de um corpo de mais de quatro metros de altura.

Igualmente largo, o demônio conhecido como Ugulu possui uma grossa pele, parecida em 
textura com o solo estéril das terras que habita. Caminhava velozmente sobre seus quatro membros 
de forma similar a um gorila, embora sua cabeçorra não guarde semelhanças com nenhuma outra 
criatura natural.

Completando  sua  grotesca  e  aterradora  imagem,  chifres  recurvados  brotavam  de  suas 
têmporas, longos como sua língua que chicoteava para fora da boca. Os pelos no corpo deste Ugulu 
em particular pareciam tão duros como sua pele.

Preparado como estava para interceptar o pequeno intruso em corrida, não conseguiu reagir 
quando ele correu na sua direção, perdendo-o de vista quando ele passou debaixo de seu corpo.

Kojiro conhecia mais segredos que muitos anciãos dos Isawa. Mais até que alguns Mestres 
do Vácuo como ele.

Existem indivíduos tão talentosos nos caminhos da magia que são escolhidos para integrar 
um outra ordem, ainda mais desconhecida que o Caminho do Vácuo.

Todos  os  Shugenja  possuem  uma  familiaridade  maior  com  determinado  elemento,  o 
dominando e utilizando com grande maestria.

Mas os Gênios dos Isawa são praticamente avatares de algum dos elementos. As lendas de 
shugenjas  conjurando  poderes  de  extensões  absurdas  muito  provavelmente  referem-se  a  algum 
Gênio em ação.

Isawa Kojiro era  um Gênio.  As chamas  que conjurava  eram devastadoras.  Ilogicamente 
poderosas.

Uma de suas magias favoritas criava chamas dentro de um inimigo e, ao expandirem-se, o 
explodiam de dentro para fora. Essas chamas alimentavam-se do alvo, criando uma onda de impacto 
equivalente à sua força.

Kojiro temia apenas não conseguir se afastar rápido o suficiente.

Saltando para a perna de trás do Ugulu, segurou-se no densos pelos que ali brotavam. Com o 
movimento da criatura, guindou-se para o topo da gigantesca perna, articulada como a de um touro.

Dali, saltou para as largas costas, apressando-se para aproveitar que o monstro ainda não o 
havia notado ali. Caminhando com cuidado, posicionou-se sobre onde julgava estar o coração do 
Ugulu e conjurou sua magia.

Kojiro sentiu o próprio coração aquecer-se.  O calor  foi se espalhando para seus braços. 
Quando ele sentiu-os quentes de tal forma que poderia julgar estarem em chamas, redirecionou a 
gigantesca energia.

Isawa Kojiro conhecia muitos segredos. Mas não todos.



Talvez devesse ter  passado mais tempo entre os Caranguejos e aprendido mais sobre as 
criaturas das Terras Sombrias.
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Sua magia havia falhado.

A explosão superficial serviu apenas para desequilibrar Kojiro e alertar o Ugulu de onde 
estava.

Surpreendido, Kojiro não conseguiu se segurar quando o monstro se sacudiu. A queda teria 
sido pior se o Shugenja não tivesse batido numa das pernas da criatura antes de atingir o chão.

Sentindo uma dor aguda e incapacitante no ombro esquerdo, ele rolou da melhor forma que 
pôde e pôs-se de pé, evitando ser agarrado por algum não-morto ou ser esmagado por um pisão do 
Ugulu.

Não entendia por que o monstro não foi afetado por sua magia mas, ainda correndo, mudou 
sua estratégia.

Suas  magias  de  chamas  não  o  afetariam  e  suas  outras  habilidades  não  eram  fortes  o 
suficiente para atravessar sua carapaça.

Além disso, não conseguiria escalá-lo novamente com um ombro deslocado.

Correndo na frente do monstro, conseguiu que este o atacasse novamente. Saltou para cima 
da pata da pata que o pisotearia. Ao erguê-la, o Ugulu aproximou Kojiro de sua bocarra aberta.

O Shugenja já sentia a corrente elétrica percorrer seu corpo, enquanto saltava no ar. Mas 
com todo o barulho que o pesado monstro produzia, Kojiro não percebeu outra aproximação até ser 
tarde demais.

O relâmpago subiu sem rumo,  enquanto  Kojiro  rodopiava  sem controle  no ar,  após  ser 
atingido pelo ataque do Sanru, que o espreitava de longe desde o ataque anterior.

Por ter sido pego desprevenido e por já estar seriamente ferido, não conseguiu rolar tão bem 
dessa vez, batendo com as costas com força no chão, expelindo o ar de seus pulmões.

Pôs-se de pé e em movimento, mesmo sem fôlego, mas sua concentração já falhava. As 
matizes de cinza que enxergava tornavam-se negras, escurecendo as formas que via a partir dos 
contornos. Precisava de alguns segundos para se recompor, mas sabia não possuir nenhum.

Percebeu que o Ugulu ia evitar a tática repetida, pois dessa vez o monstro saltou para tentar 
esmagá-lo. Kojiro viu que precisaria gastar suas energias até perigosamente perto de seu limite, 
antes ainda do meio da noite.

A partir do ponto onde iria tocar Kojiro, o Ugulu desfez-se, desmanchando-se como papel na 
água. Vendo isso, o Sanru voltou a se afastar, temeroso da extensão das habilidades do intruso.

Compreendendo  os  elementos  e  o  que  os  une,  os  mais  graduados  Mestres  do  Vácuo 
conseguem manipulá-los, embora tal prática seja extremamente extenuante.

Kojiro simplesmente  expandiu  o vácuo entre  os  elementos  que compunham o corpo do 
Ugulu. Agora, quase desmaiando de fatiga, o Shugenja retomou sua caminhada.

Não haviam se passado nem duas horas de caminhada.
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Kojiro achava que suas sandálias iam se desfazer.

Havia cochilado mais algumas vezes, perdendo completamente a noção do tempo. Colocou 
seu braço esquerdo para dentro do quimono, deixando a mão para fora, pendendo pela abertura, 
como se estivesse em uma tipoia.

Temia que se fizesse qualquer movimento diferente com as pernas, estiraria um músculo. 
Ainda assim caminhava.

Não lembrava direito do que havia na direção que achava ser a certa. Não se recordava 
também do motivo de estar onde estava. O bater de asas que ouvia ao longe também era familiar.

Virou o rosto, olhando para ele. Vendo a forma grotesca do Sanru, como um balde dágua, 
tudo retornou. As dores por todo o corpo acordaram novamente. Suas memórias também.

Lembrou sua missão. O pergaminho. Os Caranguejos mortos.

Ainda caminhando e olhando para trás, Kojiro não viu o declive à sua frente.

O susto do chão repentinamente ausente retirou o ar de seus pulmões e pareceu congelar seu 
coração. Rolando desorientado, ele beirou a inconsciência. Parou deslizando no fim da pequena 
colina.

Recompondo-se, pôs-se de pé, torcendo para não ter demorado demais.

Mas havia demorado.

Braços destruídos puxaram corpos podres para fora do chão. As expressões congeladas das 
máscaras de porcelana o encararam na escuridão.

Ainda recuperando-se da magia que destruiu o Ugulu, Kojiro sentia o peito frio, incapaz de 
aquecer-se, nem mesmo levemente.

Aproveitou-se do fato dos mortos estarem armados com espadas e utilizou outro de seus 
pergaminhos. À primeira vista, nada ocorreu.

Quando os não-mortos atacaram, suas espadas em ruínas encurvaram-se antes de atingir 
Kojiro, cortando cabeças, perfurando troncos. Incapacitando uns aos outros.

Aproveitando dessa vantagem, Kojiro levantou-se e correu, novamente direcionando-se às 
muralhas.  Cerrou  os  dentes,  tentando  ignorar  as  dores  em  suas  pernas,  que  pareciam  gritar 
desesperadas, pedindo que ele apenas parasse e descansasse.

Um forte impacto nas suas costas o empurrou de volta ao chão, onde arranhou o rosto em 
diversos  pontos.  O Sanru  aproveitaria  todas  as  oportunidades  que  aparacessem até  que  Kojiro 
tombasse em definitivo.

Os  corpos,  sem  braços,  perfurados  ou  mesmo  se  arrastando  pelo  chão  sem  as  pernas, 
estavam novamente cercando Kojiro.

Cada vez mais sem recursos,  o Shugenja recorreu a outra habilidade,  alimentando-se da 
raiva que sentia do maldito abutre.

O fogo que queimou seus pulmões foi expelido em uma grande rajada por sua boca. Tal qual 
um dragão, Kojiro abriu caminho entre os não-mortos e retomou sua corrida cambaleante.



As chamas extinguiram-se lentamente, momentos que ele aproveitou para dar descanso a 
seus sentidos ampliados. O brilho dourado o acalentou por alguns segundos, fazendo-o se lembrar 
de como ele impediu o avanço de criaturas similares, horas atrás.

Ou teriam sido dias? Meses? Vidas?

Ele sabia que precisava continuar caminhando, ignorando o cansaço e as dores.  Haviam 
inimigos abaixo dos seus pés. Haviam inimigos sobre sua cabeça.

A única forma de vencê-los era continuar caminhando. Continuar acordado.

Olhos castanhos. A quem pertenciam?
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Eles haviam conversado antes do sol se pôr naquele dia.

Sobre o quê falaram? Ela tinha dito que poderiam se ver novamente? Era a voz dela que 
ouvia agora?

Havia  cochilado novamente.  Com sua  concentração quebrada,  voltou  a  enxergar  apenas 
escuridão. Sequer ouvia o Sanru atrás de si.

Sabia que estava no caminho correto apenas porque permaneceu em linha reta. Novamente 
buscou o ritmo de seus passos e compassar a respiração com as batidas do coração.

Quando reabriu os olhos, vendo nas nuances cinzas da visão do Vácuo, viu uma mulher na 
sua frente.

Ela caminhava de costas, com os longos cabelos negros balançando à frente do rosto. Vestia 
um quimono também negro, amarrado na cintura com um grande lenço branco. Trazia as mãos às 
costas e um grande sorriso no rosto.

A Filha Sombria de Fu Leng estava ali.

– Olá. - ela disse.

Kojiro continuou calado e caminhando, ciente que não possuía poder suficiente para sequer 
sobreviver a um confronto direto com ela.

– Vamos, não tema. - ela continuou – Não vim combatê-lo. Pare. Não precisa mais temer os 
mascarados, eu os paro por alguns minutos, pode ser assim?

Como o Shugenja continuou caminhando, ela estacou na frente dele.

– Eu pedi para você parar. - ela disse, ainda sorrindo, mas parecendo ainda mais terrível em 
sua beleza singela do que se portasse um esgar de fúria.

Kojiro parou, sentindo os músculos de suas pernas tremerem descontroladamente.

– Eu não quero mais a sua morte, Shugenja. Você é tão poderoso! Destruiu um terrível Ugulu 
sem dificuldades. Me impressionou.

– Sua apreciação me preocupa mais que sua inimizade. - Kojiro disse, fazendo-a gargalhar.
– Ah, a petulância dos poderosos! - Ela bradou, fingindo enxugar uma lágrima de riso – O que 

você busca, Shugenja? O que eu posso oferecer?
– Passagem.
– Ah, que pena! - sua expressão de decepção quase pareceu real – É muito importante para 

mim que seu Império não tenha conhecimento do pergaminho em sua posse.

Lentamente, ela pegou algo no interior das mangas de seu próprio quimono.

– Terei de matá-lo.



Com essas palavras, ela abriu as mãos, revelando origamis na forma de leões. Ao serem 
soprados, os leões cresceram no ar e caíram ao redor de Kojiro, do mesmo tamanho e comportando-
se como leões reais.

O Shugenja quase hesitou.

As chamas que cuspiu queimou os leões da mesma forma que faria com papeis comuns.

A Maga Escura desfez-se em sombras, circundando Kojiro. A sua voz pareceu vir do ar à sua 
volta.

– Vê? Nem mesmo eu sou páreo para suas habilidades,  Shugenja.  E você pode ser ainda 
maior. Mais forte e poderoso que qualquer Fênix. Que qualquer leão...

A última palavra foi quase um sussurro, causando um calafrio na espinha de Kojiro que nada 
tinha a ver com a fria brisa da noite.
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Ele não queria entrar nas Terras Sombrias.

Estava protegido da Mácula, mas não de suas criaturas. Estranhava não ter visto nenhuma 
durante toda a madrugada que vagou.

Pelo que tinha ouvido do Campeão Unicórnio, traçou uma rota em linha quase reta até o 
ponto que interceptaria o tal batedor.

O sol parecia não nascer ali,  naquelas terras mortas e amaldiçoadas,  mas seu brilho era 
filtrado por pesadas nuvens arroxeadas.

Com  essa  luz  precária,  conseguiu  avistar  ao  longe  o  batedor  dos  Unicórnios.  Parecia 
cambalear, andando trôpego, sempre a oeste.

Odiou-o, assim como odiava os traidores Unicórnios. Mas odiou-o ainda mais quando viu 
que pertencia a outro clã. Aquela trama parecia cada vez maior.

Pelas vestes vermelho-alaranjadas que o batedor utilizava, só podia pertencer aos Fênix.

Após o encontro com a Maga Sombria, Kojiro retomou seu caminhar.

Sentia a Mácula forçar entrada por seus ferimentos, já que ela não conseguia passagem por 
sua mente, completamente tomada pela lembrança de dois olhos castanhos que o encaravam em 
uma tarde de sol amarelo.

Essa luta interna o enfraquecia gradualmente. Não precisava dos novos ataques do Sanru, 
que ocasionavam o retorno dos não-mortos mascarados, para ficar cada vez mais próximo da morte.

A técnica que seu mestre chamava de Energia das Cinzas o possibilitou continuar lutando, 
mesmo depois de perder a consciência. Seus ferimentos haviam claramente tirado sua vida, mas sua 
alma ainda não havia abandonado seu corpo.

Por sua missão recusava-se a morrer. Por seu amor tentaria viver.

Seu sangue deixava um rastro cada vez menos espesso, que refletia o fraco brilho da luz da 
manhã. Se estivesse consciente, veria a muralha do Império começar a surgir no horizonte.

Seu espírito dividia suas últimas forças entre manter seu coração batendo e em afastar a 
Mácula. Agora, próximo de se esgotar, ele se preparava para consumir em chamas o corpo que 
costumava habitar, impedindo a Mácula de adicioná-lo a seu exército corrompido.

Mas, de repente, sentiu-se leve. A Mácula se foi para longe.

A cabeça de Kojiro pendia molemente, tocando o peito com o queixo. Não sabia se tinha ou 
não aberto os olhos. Sentiu novamente todo o seu corpo, gritando em diversos pontos, tomado por 
dores musculares e dos ferimentos que recebera.

Sentiu uma fina corda no pescoço, com um peso na ponta, que batia-lhe na altura da boca do 
estômago. Com dificuldade e gerando novas dores, ergueu a mão direita para tocar o peso. Parecia 
uma pedra lisa, amarrada a um cordão. A pedra parecia quente, como se tivesse passado um dia 
inteiro no sol.

Notou que ainda caminhava pelos sons de seus passos. Aterrorizado, constatou que já não 
sentia seus pés, apesar da dor que eles lançavam ao resto do corpo quando tocavam o chão.



Quando se concentrou apenas nos sons, ignorando a escuridão que ainda dominava-lhe os 
olhos, ouviu passos ao seu lado, caminhando na mesma direção que seguia.

– Q... Quem...? - Conseguiu balbuciar.
– Nem mesmo um traidor merece virar uma cria das Terras Sombrias. – Pela voz, parecia 

jovem.
– Um... Traidor...?
– Sim! Eu sei que leva uma mensagem dos Unicórnios com você!
– Não sou... Eu não...

Mas Kojiro não tinha mais forças para falar. Ele tentou se concentrar para utilizar novamente 
a Visão do Vácuo, mas não obteve reação alguma. Parecia que a energia não sabia onde se focar, 
como se seus olhos não fizessem mais parte de seu corpo.

Então tentou sentir a terra novamente. Queria localizar a densa presença das muralhas para 
pelo menos saber se continuava na direção correta.

As dores de seu corpo eram como um coro de espíritos malditos, entoando uma canção 
maligna que nublava sua mente. Mas ainda assim, com suas últimas forças, ele conseguiu distinguir 
uma sensação diferente daquelas que o dominavam.

A possibilidade de descansar o dominou. Não pensou em mais nada antes de cair novamente 
rumo à inconsciência.

A muralha estava a menos de cem passos.
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Não sabia se tinha acordado ou não. Tudo ainda continuava escuro.

As dores retornaram, como se seu coração as acordasse em uma única onda que percorreu 
todo o seu corpo. Tateando-se, sentiu faixas ásperas em diversos pontos.

Seus gemidos de dor ecoaram em paredes próximas.
Sentia o calor do sol na metade de baixo de seu corpo. Estendendo o braço direito para o 

lado, sentiu o chão duro e gelado, em contraste com o colchão acolchoado onde repousava.

Uma porta na direção de seus pés deslizou para o lado. Ouviu sons da movimentação intensa 
de uma grande cidade, antes da porta ser deslizada novamente, abafando-os.

Passos trouxeram sons de respiração e o farfalhar leve de um quimono até onde estava. Essa 
pessoa sentou-se a seu lado e permaneceu calada.

– Onde...?
– Fica quieto. Eu trouxe você até as muralhas. Os guardas Caranguejos te reconheceram e 

cuidaram de você. Mas parece que você não está me vendo a seu lado. O que há?
– Eu...  Imagino que usei uma habilidade em demasia.  Pude ver tudo na noite maldita das 

Terras Sombrias, mas... Acho que não poderei ver o sol novamente...

O  silêncio  se  estendeu  e  contraiu  no  pequeno  quarto  de  repouso  dos  Caranguejos.  De 
repente, Kojiro lembrou-se.

– O pergaminho! Ele...
– Calma,  eu  retirei  ele  de  você.  Não sei  em quem podemos  confiar.  A quem deveríamos 

mostrá-lo?

Kojiro mal podia acreditar. Seu esforço não havia sido em vão. Virou o rosto na direção da 
voz daquele jovem.

– Agiu bem, garoto. Daremos um jeito.
– Garoto!? Antes de qualquer coisa, pode começar a me chamar pelo nome!

Kojiro sentiu os músculos do rosto aliviarem-se do que pareceu ser uma tensão de mil anos 
ao formar um pequeno sorriso.

– Pois bem. Me chamo Isawa Kojiro. Minha vida é sua, garoto.
– De novo!? Meu nome é Shoma! Shoma! Ouviu bem!?

(fim do ato VII)
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A mensagem não seria entregue.

Não era importante, de qualquer forma. Mas agora alguém possuiria um norte.

Aquele que devia ter recebido o pergaminho continuaria uma ameaça sem rosto, da forma 
como ele preferia que continuasse sendo.

Recebeu um comunicado especial, contudo. Da forma única que ele conseguia contato com 
a Filha Sombria, ele foi avisado de que haviam falhas.

Não conseguiu entender o porquê dela ter deixado-o escapar, já que ela podia utilizar as 
forças das Terras Sombrias a seu bel-prazer. Mais um capricho que teria que aturar em troca dos 
valiosíssimos favores que recebia.

Não havia problema algum se uma ou cem pessoas o descobrissem. Mas ele queria uma 
vitória total. Incontestável. Um plano que ele preparou desde a juventude, para o qual esteve pronto 
desde que nasceu não falharia nem que todos os cinco campeões e o próprio Fu Leng resolvessem 
entrar em seu caminho.

Era hora do Pesadelo voltar ao Império.




