
O Bárbaro e a Lâmina

Mais um passo e ele cairia no abismo.

Finalmente, após uma jornada que custara-lhe muito mais que podia contar, Beop Craven 
encontrou o  Abismo Flamejante.  Somente  ali,  onde a  desiludida  Fênix  Rhea decidiu  morrer,  a 
Lâmina Maldita encontraria seu fim.

O guerreiro, agora a meio caminho de tornar-se um idoso, sacou a espada de sua bainha. O 
metal deslizou pelo couro, soando como um lamento, um lânguido assoviar.

Quase como a própria lâmina soubesse estar próxima do fim.

Olhou-a,  vendo o  rosto  barbado e  marcado por  cicatrizes  refletir-se  no  metal  escuro.  A 
Lâmina era bela, ninguém poderia negar, e parecia ainda mais bela agora, refletindo as chamas 
carmesins e douradas que queimavam no último Repouso de Rhea.

Segurou-a com firmeza, horizontalmente à frente do corpo, sem conseguir evitar lembrar-se 
da primeira vez que o fez. Beop era um jovem bárbaro então, sua coragem o presenteando com a 
vida de todos na vila isolada nas inóspitas montanhas geladas.

E,  do  corpo  de  um dos  invasores,  ele  reivindicou  sua  segunda  recompensa:  A Lâmina 
Escura.

Olhando em retrospecto, não se arrependia de tê-la liberto.

Custou-lhe um olho, agora fechado para sempre sob sua cicatriz mais antiga. Cobrou-lhe 
também as vidas das mesmas pessoas que salvara, agora sombras marcadas para sempre no solo de 
sua terra natal. E muitas outras vidas, muitos sonhos quebrados, esperanças dissolvidas.

Mas as tragédias que sempre acompanharam a Escura levaram Craven a lugares onde ele 
não teria pisado, tivesse sua vida seguido de outra forma.

Seu nêmesis,  cobiçando  as  bençãos  que  contrabalanceavam as  maldições  da  Lâmina,  o 
perseguiu,  tramou,  atacou  e  feriu.  Destruiu  vilas  e  arruinou  vidas,  dando  força  às  lendas  da 
Maldição da Espada Sombria.

Mas fez o bruto montanhês ver que todos e cada um possuem herois dentro de si.

Olhou por cima do ombro e viu seu arquiinimigo, caído no mesmo lugar na estreita ponte de 
pedra, desde o último golpe desferido em seu confronto final com Craven.

Agora o bárbaro, andarilho e heroi só precisava abrir a mão para encerrar para sempre o 
Legado Escuro da Lâmina.

Mas ele voltou seu olhar e sua atenção para a Lâmina e continuou a apreciá-la.

Permanecia limpa e polida, mesmo após ceifar tantas vidas. Tão polida que as Chamas de 
Rhea pareciam estar dentro da lâmina, ao invés do fundo do colossal fosso nas montanhas.

E seu portador hesitou.



Sua vida nunca teria sido o que foi sem ela. E, sem ela, não parecia haver sentido continuar 
vivendo.

Ela precisava ser destruída.

Beop não poderia viver sem ela.

A solução foi simples, na verdade.


