
CAPITULO I 

 

(...) “O caminhar silencioso dos algozes, como 

fantasmas, demônios noturnos, ressoou pelo pátio 
ensanguentado, eles não deram meia volta e não 
perguntaram nada a ninguém. Já conheciam a 
localização de seu alvo. Eles vieram a mando da 
resistência de Gestald executar a Rainha do reino de 
Allengard e capturar a princesa Vella.” (...) 
 

 

 

PRELUDIOS DO FIM I 

 

O que será dessa terra? Vastaroth uma cidade de maravilhas e riquezas no ceio 

do gigantesco e corrupto império de Allengard, assolada pela fome e pela miséria 

que a guerra trouxe. Aqueles velhos diplomatas já não mais se importam com 

essa terra podre que fede a cadáveres mortos. Os efeitos desse conflito civil 

foram além da imaginação do pior dos pessimistas. Foi uma desgraça total. 

Andar pelos saguões sagrados de Vastaroth é um emaranhado de misturas entre 

filosofia, arte e a antiga religião. Lembro-me dos jovens que viviam aqui, 

estridentes e alegres, entristeço-me ao ver este lamaçal de merda em esta 

cidade, que já foi símbolo da paz no continente de Kelvahn se tornou. 

Vastaroth é uma cidade impar neste mundo, pois foi aqui, que durante anos, até 

que a guerra eclodir, que humanos e não humanos viveram em paz. Você pode 

verificar os monumentos élficos, bem como os artefatos esculpidos pelos 

ferreiros anões, impotentes com seu espirito arquitetônico inovador. Nessas 

ruinas, viveram os melhores sábios, maiores bruxos e maiores feiticeiros de toda 

Allengard. Agora que a Rainha Devene III de Allengard foi assinada, vagabundos 

e ladrões estraçalham, usurpam, roubam, e destroem a terra em Allengard. Já 

não são mais dias de luz como antes, já não existe uma Vastaroth livre a cidade 

vizinha, a pobre vila de Drastanica, que recebeu este nome por que os nativos 

acreditam que o lendário dragão Drasnidor que aparece nas baladas, foi um 

protetor espiritual desta pequena vila e que em tempos de guerra ele protegia a 

alma dos guerreiros mortos em batalha.  Drastanica sempre foi uma vila muito 

pobre, habitada pelas classes mais baixas de Allengard. Entretanto tudo está 

pior agora com o pós-guerra, aliás, uma guerra fruto de ódio entre os povos e 

raças. Eu, Merith dos reinos de Nindrael, irei contar um pouco dos motivos que 

levaram os reinos do norte, cuja capital é Lianthorn a declararem guerra ao 

grandioso império do sul, Allengard. 

 



Sangue, podemos dizer que essa guerra começou e terminou por motivações 

toscas. Ou não, segundo os fanáticos que ainda acreditam que há diferenças 

entre um Elfo e um Homem. Ninguém pode alegar ter viajado ao continente de 

Kelvhan e não ter dado de cara com alguém falando alguma gracinha para um 

não humano. Em Kelvhan, Lianthorn e Allengard sempre foram facções opostas, 

ambas com motivações distintas, entretanto, posso dizer que, apenas 

motivações comuns em guerra, pedaços de terra, lordes e governantes 

insatisfeitos entre outros motivos afins. Ora o aspecto mais intrigante e que os 

dois inimigos compartilhavam em comum era o ódio e desprezo pelos não 

humanos. Sinceramente, nunca foram bem vistos no continente de Kelvahn, 

mesmo com inúmeras reuniões e congressos para promover a paz, ambos os 

reinos percebiam os não humanos como aberrações.  

A vossa majestade imperial, imperador de todo o continente de Kelvhan e único 

motivo para existirem vilas de não humanos por aqui, Eldaerenth Nerithyra 

possuidor de um brilhantismo incomparável, entretanto ganancioso demais para 

continuar vivo por muito tempo, fundou a “Ordem de Pacificação de Kelvhan” – 

Popularmente conhecida entre o povo mais simples como “Os listras negras”. 

Um exercito particular, composto pelos melhores guerreiros dos não humanos. 

O imperador, construiu uma “Capital imperial” conhecida como Var Einherjar Von 

Juniper, ou apenas JUNO, na linguagem popular, em poucas palavras, uma 

fortaleza impenetrável onde reside toda a família do imperador, além de é claro, 

seu exército pessoal, cobradores de impostos, a maior escola de espiões do 

mundo. Não é possível uma pessoa comum, ou até mesmo um nobre entrar em 

JUNO, é necessária uma carta assinada pelo próprio imperador. E é aqui que eu 

entro, eu Merith, elfo das montanhas do reino do sul, da cidade de Nindrael, 

comando uma divisão de listras negras.  

Não que isso seja uma conquista, mas Eldaerenth sabe como negociar, é um 

estrategista nato. Uma grande parte de otimistas acredita que somente o 

imperador pode salvar o mundo de um inevitável colapso. Entretanto, Eldaerenth 

sempre deixa transparecer que quer que todos os outros continentes sejam 

vassalos de Kelvhan, talvez seja por isso que ele force uma aliança entre povos. 

(Suspirei fundo) (Merith) – Sinto que um terror se aproxima sobre o continente 

de Kelvhan, este lugar não é mais seguro.  

– (Doraner Durimdatin) – Uma paz temporária se instaurou Merith, isso é bom 

para pessoas como nós, que são tratados como diferentes, você sabe, mesmo 

que isso seja uma miragem, temos que aproveitar cada segundo deste tempo de 

paz. 

– (Merith) – Meu caro amigo anão Doraner, você me conhece a muito tempo 

para saber como eu penso, é claro que na minha opinião o imperador só está 

usando o véu da paz para ganhar vantagem política. Ele é como os outros reis 

de Kelvhan, no fundo, apesar de tudo, não dá a mínima para as raças ancestrais.  

– (Doraner Durimdatin) – Um continente afogado em mentiras, apunhaladas 

pelas costas, repleto de disputas internas, corrupção e falsos moralistas. É 



verdade Merith, você tem razão, entretanto, essa cegueira, todo esse caos e 

essa desordem poderiam ser piores se o imperador não tivesse feito o acordo 

de paz entre povos. 

– (Merith) – Você tem razão meu velho amigo, vamos para alguma taverna beber 

como gnomos, não sabemos se haverá luz do sol para nós amanhã! 

– (Doraner Durimdatin) – Agora mesmo! Vamos lá. 

 

PRELUDIOS DO FIM II 

 

 

Nindrael, localizada na península de Lianthorn, cidade pacificada e povoada por 

Elfos, dríades e seres da floresta. Uma cidade composta de vários vilarejos 

extremamente ricos em recursos naturais, embora grande parte sejam 

compostos por brejos e pântanos. Nindrael é uma rota comercial entre os reinos 

de Lianthorn e Allengard. O acesso a Lianthor é feito ao norte, ao atravessar a 

ponte sobre o rio Dzaediq Cemcoh, um profundo rio que os antigos acreditam 

que é habitado por monstros tão antigos quanto a própria terra.  Já o acesso a 

Allengard é feito através do Bosque de Visetrid, um emaranhado de armadilhas 

naturais em que até o mais perspicaz dos elfos se arrependeria em desrespeitar 

a natureza que ali reina. 

A principal vila de Nindrael é Tirdrad Eriac, os invernos lá são cruéis. Lembro-

me de quando era criança. Os invernos aqui em JUNO, são brandos e 

ensolarados. Tirdrad é também lar dos guerreiros elfos mais orgulhosos, aqui há 

monumentos dos maiores líderes élficos de todas as gerações. Eshenesra 

Uneathen a primeira rainha élfica a visitar Lianthorn. Nindrael foi batizada por 

ela. Também foi graças as esperanças de um futuro de paz entre humanos e 

não humanos que muitos elfos migraram de outros continentes em busca de uma 

nova vida em Kelvhan. 

Num geral, Nindrael, é o lar de grandes bardos, Kyrtaar é minha cidade preferida 

de toda Nindrael, musica por todo o lado, melhores tavernas de toda Lianthorn, 

obviamente, em minha humilde opinião e também é claro nas dos meus 

inseparáveis amigos, O anão Doraner, da cidade de Nulmingrad, que é 

conhecida como a capital mundial do aço e Elasha Ynaselle, ouso dizer que a 

melhor arqueira que Nindrael já viu. Elasha e eu somos amigos de infância, 

crescemos em Nindrael, depois do acordo de pacificação de Kelvahn, nos 

sentimos na obrigação de proteger o nosso povo e nos alistamos ao exercito dos 

listas negras do Imperador Eldaerenth 

 

(Gritos esbravejantes atrás de uma porta na capital imperial)  



– (Doraner Durimdatin) – Shh! Não faça barulho Merith, tá ouvindo isso? Esses 

berros? Tem alguma coisa acontecendo lá embaixo no saguão inferior da 

guarda. 

– (Merith) – Quer ir lá ver o que está acontecendo? Será que é algum soldado 

fora do acampamento a essa hora? Como comandantes temos que enviarmos 

de volta aos seus pelotões.  

– (Doraner Durimdatin) – Vamos lá verificar. 

 

(..) – (Merith) – De vagar Doraner, não são soldados. Eu conheceria o cheiro 

dos soldados dessa distância, é uma de minhas habilidades, eu consigo 

reconhecer os seres pelo cheiro. 

– (Doraner Durimdatin) – E quem são? 

(intrigado, com um ar tenso) – (Merith) – Espere um pouco, vamos nos 

aproximar, conseguiremos ouvir a conversa se nos aproximarmos esgueirando 

pelo alto do saguão. 

 

(Desconhecido) (...) devemos morrer pelo que porra? Por esse maldito pacto 

de merda? Meu pai e meus irmãos morreram defendendo essa flamula, esse 

continente, E o que eles ganharam com essa merda? Todos estão em uma pilha 

de cadáveres agora, se foderam, isso sim. Mas é como dizem, aprendemos com 

nossos próprios erros, agora estou aqui, no mesmo local dos meus pais e irmãos, 

não irei me sacrificar por Kelvhan e suas aberrações. Agora irei roubar e matar 

os traidores que sujaram o sangue do continente com o lixo não humano.  Meus 

homens já estão de prontidão em um acampamento no meio da floresta. 

Estamos prontos para insurgir contra Kelvhan e seus patifes. (...) 

 


