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impressionado, já a outra, bem, a outra parte perdeu-se no 
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Cada sentimento tem um tom de voz, 

 Gestos e expressões que lhe são próprios.  

É esta relação, boa ou má, agradável 

 Ou desagradável, que faz com que as 

 Pessoas agradem ou desagradem. 

 

La Rochefoucauld , François 
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Este é o mundo que temos hoje, destruído por nós próprios, 

cada dia que passa a destruição é maior, a nossa capacidade de 
destruição é enorme, odiamo-nos uns aos outros sem uma razão 
aparente quando deveríamos era amar e gostar, julgamos os nossos 
conhecidos e desconhecidos quando nem sequer deveríamos julgar, a 
luta pelo poder, torna praticamente impossível aos nossos 
governantes chegarem a um acordo para salvar o planeta, a natureza, 
aquela que nos dá o ar precioso que respiramos, está a morrer, a água 
escasseia, a pobreza, aumenta a cada segundo e a ganância, essa 
malvada, entranhou-se no nosso espírito e ali ficou para sempre 
agarrada ao nosso sentimento, vangloriando-se por nos corromper os 
corações com a inveja destruidora da paz e do amor.  
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Foi nesse mesmo momento que, ao olhar com tanta tristeza da 
minha varanda, para tanta destruição que o ser humano por iniciativa 
própria desenvolveu, ferindo e destruindo com um abanão forte os 
alicerces da vida e que me levou a pensar que são as nossas mentes 
mais brilhantes que estarão a destruir o universo, tentando descobrir 
com as suas altas tecnologias, aquilo que não deveria ser descoberto, 
o sentimento pode ser um bem precioso se usado com humildade mas 
também pode ser o rastilho para gerar guerras entre países, amigos e 
famílias, é esta a realidade horrível dos nossos dias, das nossas vidas, 
era na verdade o contrário que deveria estar a acontecer, na idade em 
que me encontro, as palavras, felicidade, alegria, paz, amor e 
amizade são cada vez mais uma miragem no meio de tanto 
sofrimento agonizante, o sonho de viver num mundo melhor, 
contagiou a minha alma sedenta de tanta esperança que tardava em 
chegar, foi então que de olhos abertos, o sonho se entranhou sem me 
avisar, retrocedi muitos anos até chegar ao mundo da era antiga e de 
repente dei comigo no meio de um oceano imenso e sem terra a vista, 
aquela paz tão silenciosa e maravilhosa onde o vento fresco e o som 
das ondas do mar que se movimentavam suavemente, fizeram os 
meus sentimentos explodir de emoção que mesmo estando longe da 
realidade, senti o bater forte do meu coração, uma sensação tão 
maravilhosa e arrepiante que ao sonhar acordado levou-me a 
testemunhar o mundo dos sonhos.  

 
 
 
 

Fernando Rosa 
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PRÓLOGO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
No ano zero da era antiga, o mar parecia ocupar a maior parte 

do mundo, no horizonte, uma barca de uma beleza invulgar reluzia 
com os raios de luz do sol quente e as velas que a vestiam repeliam 
cores diversas em todas as direções, alguns metros mais atrás vinham 
outras vinte barcas iguais a primeira, só que mais pequenas, a 
madeira usada para as construir, parecia não haver em mais lado 
algum e quem lhes chegasse perto, sentiria a magia usada para não 
ferir com pregos grossos ou cortes violentos o seu leito, que 
pareciam ter vida própria, aceitando transportar quem as tratasse sem 
maldade, navegavam a longos dias conforme a força do vento em 
busca de terra que tardava em aparecer, na barca maior, não existia 
sinal de qualquer tipo de desânimo devido ao tempo longo que já se 
encontravam no mar alto, os cânticos que se ouviam eram  
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maravilhosos e ecoavam quando batiam naquele mar espelhado sem 
fim, o som magnifico que saia da barca, espalhava-se dando a 
sensação de dar a volta ao mundo e voltar com a mesma força, as 
barcas mais pequenas, respondiam com cânticos diferentes mas tão 
maravilhosos que ao misturarem-se, parecia ter sido feita alguma 
magia hipnotizante capaz de fazer chorar o mais insignificante dos 
seres, enormes cardumes de peixes aproximavam-se das barcas como 
se dançassem ao sabor daqueles maravilhosos cânticos e ouvindo das 
profundidades do mar, até baleias e golfinhos se iam juntando aos 
cardumes que já ali se encontravam, visto do alto, aquela imagem 
épica tornara-se magnifica de presenciar, ao aproximar da barca 
maior, a admiração era enorme e de expectativa, a movimentação no 
convés era o vislumbre daqueles seres magníficos que a cada passo 
que davam, parecia que eram munidos de uma aura florescente a sua 
volta, era algo que não se via constantemente, já que só acontecia 
quando se movimentavam cantando, portadores de uma pose esbelta 
e de elevada estatura, estes seres tinham cabelos brancos e compridos 
que brilhavam com a claridade da luz do dia, mas não eram só os 
mais velhos, todos os seres daquela raça nasciam com o cabelo todo 
branco e forte, os olhos eram da cor do mel e eram possuidores de 
uma beleza fora do normal e única. 

 
Todos os seres vestiam de um azul-bebé magnífico tornando 

esta raça ainda mais bela e poderosa, não vestiam outra cor de roupa 
senão o azul e o branco, todas a barcas transportavam de tudo para 
poderem sobreviver durante muitos anos em alto mar e no centro de 
cada barca, viam-se árvores do qual nasciam frutos diversos cada vez 
que estas ficavam despidas, viam-se também árvores que jorravam 
água pura pelas suas folhas para matarem a sede e tomarem banho,  
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tudo o que existia em terra e que era essencial para a vida, existia 
nestas barcas e para onde quer que estas barcas navegassem, a ira do 
mar forte amansava como por magia, no interior de cada barca, 
centenas eram aqueles que cantavam maravilhosamente, enquanto 
outros, comiam e trabalhavam, a alegria era a alma daqueles seres tão 
belos e maravilhosos. 

 
“Pelo mar caminhamos sós.” 

“Pelo mar, a nossa velha terra deixamos.” 
“Pelo mar, a nova terra para vivermos nós encontraremos.” 

 
Cantavam com toda a alegria para não perderem a esperança 

de encontrar o que tanto procuravam. 
 

“Pelo mar caminhamos sós.” 
“Pelo mar, a nossa velha terra deixamos.” 

“Pelo mar, a nova terra para vivermos nós encontraremos.” 
 
Continuavam a cantar vezes sem conta, o som daquelas vozes 

finas e únicas, combinavam com as vozes grossas, originando depois 
num tom único e impossível de ser copiado. 
 

Dia e noite a mesma alegria e nem sinal de um pouco de terra 
no meio de tanto mar, passaram-se dias a navegar ao sabor do vento 
fraco e ao fim de cinco semanas, a presença de enormes rochedos 
que saiam do fundo do mar como espetos, eram uma constante, era 
um atrás do outro fazendo com que as barcas tivessem que se desviar 
para não bater, as da frente avisavam as restantes da presença 
daqueles rochedos que ofereciam um perigo enorme para qualquer  
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	– Não devias ter sentimentos como todos nós! Onde os foste buscar? Assim que o meu irmão terminar com a cerimónia vou falar com ele acerca desses sentimentos que tens estado a manifestar de repente.
	– Já vi que fiz mal em falar contigo! Lothortien está a ficar cada vez mais velho embora não pareça, ao pisarmos estas terras tudo começou de novo para todos nós, mas ele já tem mais de trezentos anos e está a ficar senil, os poderes que possui, estão...
	– Basta! Não quero continuar a ouvir tal disparate, mais tarde veremos o que fazer contigo, como é que deixaste o mal entrar em ti? Sai da minha frente!
	– Não me conformo com a ideia de não podermos usar os nossos poderes sem falar com ele primeiro, está na hora dele entregar o bastão a outro e esse outro és tu!
	– Não te quero ouvir mais, tu é que não estás em ti, quando o
	meu irmão chegar, terás que lhe prestar explicações de onde foste buscar esses sentimentos maldosos, quem encontraste para tos dar?
	– Não darei explicações a Lothortien nem a qualquer outro, apenas estou a dar a minha opinião de quem deve tomar o comando e acabar com a ideia de não podermos utilizar os nossos poderes livremente!
	– O que me estás a querer dizer com isso? Já os utilizaste?
	– Já!
	– Onde? Neste momento estás proibido de te ausentar!
	– Eu estou livre de todos vocês e um dia ei de recuperar os meus poderes todos.
	Lothortien levantou então o braço direito e começou a pronunciar palavra atrás de palavra só entendível pela sua raça, um enorme bastão branco com uma pedra de cristal que brilhava fortemente, apareceu do nada e pousou na sua mão esquerda, a luminosid...
	agora a haver rochedos enormes para impedir a entrada de outros barcos naquela zona, mas uma das barcas transformou se num gigantesco clarão, todos os que ali se encontravam, gritavam de alegria e batiam palmas enquanto olhavam aquele clarão enorme el...
	Ao seguirem em direção do clarão, o espanto era cada vez maior conforme descobriam o interior daquela floresta maravilhosa e a cada passo que davam, viam-se árvores enormes e magníficas que quase não tinham fim, mais tarde, Lothortien juntara todos no...
	Não havia uma árvore que tivesse sido cortada ou aleijada, nenhum animal tinha sido morto por esta raça, alimentavam-se apenas de vegetais e em tudo o que tocavam voltava a viver depois de lançado um encanto, a floresta passara a viver com aqueles cân...
	– Onde está Rusgar? – Perguntou Lothortien ao chegar perto dos restantes elfos.
	Rusgar era de todos, o elfo que mais se diferenciava, era tão belo como todos os outros e os seus cabelos entrelaçados mudavam de cor constantemente, tal como os seus olhos que mudavam da cor do mel para o negro desde que chegaram àquele pedaço de ter...
	– Procuramos em todo o lado e não o encontramos, deve ter fugido! – Respondeu um dos elfos mais atentos.
	– O que terá acontecido com ele? – Perguntou outro elfo.
	– Lembram-se quando entramos naquela pequena ilha?
	– Sim!
	– Foi a partir daí que ele ficou estranho!
	– Lothortien, ou muito me engano ou ele entrou no mundo das almas sem avisar! – Disse o irmão de Lothortien.
	– Penso que já o perdemos, o poder que ele possui se for mal usado, pode ser catastrófico! – Interrompeu Lothortien ao tentar sentir os movimentos de Rusgar.
	– Neste momento é preciso que fiques perto do coração e não deves abandonar a floresta, lá fora ficas vulnerável enquanto não encontrarmos Rusgar, não sei por quanto tempo mas é para tua segurança! – Voltou a pedir o irmão de Lothortien muito preocupa...
	– Devia ter previsto o que se ia passar! Arranja um grupo para partirem o mais depressa possível! – Respondeu Lothortien esforçando-se para encontrar Rusgar com a força da magia.
	– Consegues sentir a sua presença?
	– Não! Ele fechou a ligação comigo, agora está nas vossas mãos encontrá-lo e trazê-los até mim!
	O MESTRE
	Ao chegarem finalmente ao sexto piso, repararam que as arcadas estavam muito mais afastadas precisamente porque o teto terminava em cúpula fechando cada vez mais cada piso, quanto mais subiam, o espaço entre o muro com arcadas e as entradas dos corred...
	voltarem as suas cabeças na direção do teto, a admiração deixara-os deveras emocionados, o desenho de Zilion estava mais perto do que nunca e dali podiam disfrutar cada linha que traçava aquele desenho magnífico, estavam incrédulos já que as palavras ...
	– Nem em uma semana correríamos isto tudo! – Dizia Semian maravilhado, o brilho dos seus olhos diziam tudo, estava deslumbrado com tanta beleza que parecia não parar de o surpreender. – Isto! Isto é… Desculpem mas, não tenho palavras para descrever.
	– Por favor sigam-me! – Interveio o guarda fazendo com que aqueles três voltassem novamente a si, enquanto caminhava sentia uma alegria enorme por estar a disfrutar daquele momento, sentiu que poderia fazer o papel de guia mais vezes por que só de est...
	Seguiram então para a esquerda e enquanto iam dando a volta pelo sexto piso, os três forasteiros iam disfrutando de tudo por onde passavam, sussurravam baixinho e riam-se de admiração a cada pormenor que viam, já haviam passado três corredores depois ...
	escadas e a surpresa era uma constante, ao virarem no quarto corredor a reação mais uma vez era de espanto, era um pouco escuro e dava a sensação de abandono, embora a visibilidade fosse muito pouca, dava para ter um vislumbre da força positiva que ai...
	– Este corredor nunca mais foi iluminado desde que Zilion se foi embora. – Explicava o guarda olhando para o interior. – Todas as salas que existem nele pertenciam-lhe, conta-se também que poucos sabiam como entrar na sua sala, onde passava grande par...
	– Da forma como o senhor nos está a contar! – Interrompeu de repente o forasteiro loiro que olhava intensamente para o fundo do quarto corredor. – Parece tratar-se de uma lenda, deixa-me até com algum arrepio só de pensar não ter nascido a muitos anos...
	– Sabe senhor, quando contamos uma história a alguém, ela muitas vezes chega ao destino final muito fantasiosa! – Explicava o guarda. – Quero com isto dizer apenas que muitas histórias não são reais mas sim inventadas, não lhes posso dizer ao certo qu...
	– Mas lá em baixo contou-nos que ele existiu mesmo! – Interrompeu Tomé.
	– Na minha mente ele existiu e quero acreditar que assim foi, mas só o nosso mestre o pode confirmar porque ele só diz a verdade, foi o meu pai que me contou que o meu bisavô conviveu com Zilion mas a dúvida ficou sempre, se eu ouvisse da boca do noss...
	– O que quis dizer com o peso do mundo? – Perguntou Semian admirado com a afirmação do guarda, cada vez que reparava que este ia explicar qualquer coisa, fixava o seu olhar no guarda para ver a expressão que fazia, achava muita graça ao ver aquele big...
	– Conta-se que foi Zilion que impediu que o mal reclamasse o mundo para si! – Respondeu o guarda olhando para Semian, não era hábito olhar sempre para cima porque como era forte e baixo, aquele movimento constante fazia-lhe doer o corpo.
	Ao chegarem ao quinto corredor, fez-se silencio, apenas ficou o ruído de fundo que ecoava da praça, o corredor estava iluminado apenas com a luminosidade que saía pela porta da sala que ficava ao fundo, o vislumbre da sombra que se movimentava de um l...
	– Não vivem mais pessoas neste enorme palacete? – Perguntou Semian de voz baixa olhando a sombra ao fundo do corredor.
	– Apenas as pessoas mais importantes decidiram ficar, o
	motivo é o frio enorme que faz aqui dentro, que por vezes chega a ser insuportável! – Respondeu o guarda enquanto caminhavam em direção a sala que ficava ao fundo do corredor. – Muitos foram aqueles que partiram em busca de aventura, o resto da popula...
	– E aqui dentro não podem?
	– Aqui dentro não, são as regras!
	O silêncio enquanto caminhavam era perturbador, olhavam para a direita e iam presenciando aquilo que lhes parecia ser pinturas desenhadas pelos Feldon, mas a luminosidade era quase nenhuma para poderem ver melhor, Mark, o forasteiro loiro puxava Semia...
	Enquanto se aproximavam, os corações dos três forasteiros quase se ouvia naquele corredor, tal não era a ansiedade e algum receio de serem surpreendidos, ao chegarem à porta da sala, ficaram paralisados, não queriam acreditar no que estavam a presenci...
	corpo era deslumbrante, a sua estatura enorme deixou-os surpresos e por momentos sentiram-se minúsculos perante um gigante, parecia que á muito tempo que estava a espera que eles entrassem por aquela porta, os três forasteiros ainda boquiabertos, vira...
	– Bom dia mestre! – Cumprimentou o guarda fazendo uma pequena vénia, depois olhou para cima tentando olhar-lhe nos olhos. – Apareceram estes forasteiros no nosso posto de vigia perto do rio, parece-me que vêm em paz, dizem que vieram de muito longe.
	– Bom dia pra ti também Oslo! – Quando os três forasteiros ouviram a sua voz, os seus olhares de choque foi tremendo, os três entreolhavam-se sem saber o que dizer, mas logo a seguir decidiram não abrir a boca.
	Mas foi quando ouviram o nome do guarda que os acompanhou até ali que chamou mais atenção, os três forasteiros olharam então de repente para o guarda enquanto este se retirava, estiveram aquele tempo todo com ele e não sabiam sequer o seu nome, depois...
	– Bom dia senhor! – Mark apresentou-se com alguma gaguez, o coração dele batia de tal maneira que o sentia até na palma dos pés. – Chamo-me Mark, este a minha direita chama-se Semian, o que está mais a direita chama-se Tomé. Não sei como dizer isto mas,
	queríamos saber se as histórias que se contam por ai são verdadeiras, será que viemos ter com a pessoa certa para nos tirar esta dúvida?
	– Depende como essas histórias foram contadas! Oslo disse que vieram de muito longe? – Respondeu com uma voz suave e doce, inclinou-se para baixo e esticou a sua mão direita para cumprimenta-los e quando Mark lhe entregou a mão, ela depressa desaparec...
	– Nós agradecemos a sua gentil preocupação mas, a excitação é tanta que não iriamos conseguir descansar. – Respondeu Mark de imediato.
	– Muito bem, já que estão tão ansiosos, vão ter com Oslo para ele vos mostrar parte dos pisos, disfrutem também da paisagem que está para além das montanhas, aproveitem enquanto a manhã está linda e sintam o calor que o sol oferece neste momento, o ca...
	Os três forasteiros depressa fizeram o que lhes foi pedido sem sequer lhe ter perguntado o nome, andavam mais descontraídos como se já vivessem ali á muito tempo, mas o silêncio que sentiam
	naqueles pisos vazios e frios, deixara-os apreensivos, tentaram imaginar como teria sido na era de Zilion e enquanto eles desciam ao encontro do guarda Oslo, tentaram imaginar também a diferença de uma era para a outra, a era em que eles viviam era co...
	Por fim, foi-lhes mostrado uma sala onde podiam passar o tempo necessário até decidirem regressar as suas terras mais esclarecidos, essa sala ficava também no sexto piso mas no sétimo corredor, a sala era enorme para os três forasteiros que se content...
	sol, o cristal que estava alojado no bastão do desenho de Zilion, expelia centenas de raios com varias cores tornando o interior das montanhas ainda mais belo e colorido.
	O SÁBIO DOS ELFOS
	Os três forasteiros foram então novamente até a sala do quinto corredor no sexto piso, mas antes, passaram pela sala que o guarda Oslo lhes arranjara e quando lá chegaram, esta encontrava-se iluminada apenas com os raios do cristal que saiam do teto e...
	– Perdoe-me senhor! – Mark não conseguiu conter-se. – Na nossa terra foi-nos contado que existiam tochas que iluminavam e aqueciam através de uma resina criada pelos elfos, serão aquelas?
	– A resposta a essa pergunta está em mim. Deixem que me apresente, chamo-me Lothortien o sábio dos elfos. – Respondeu de forma tão suave que a sua voz doce contagiaria até o mais descrente, mas naquele momento ao responder à pergunta de Mark, Lothorti...
	Os três forasteiros ficaram boquiabertos com aquela afirmação, entreolhavam-se de soslaio sem saber o que fazer a seguir, então olharam para cima para o admirarem, os olhos cor de mel eram incrivelmente belos, os cabelos brancos brilhavam de tal forma...
	– Isso quer dizer que nós não temos maldade nos nossos corações? – Voltou a perguntar Mark ainda encantado com a imagem de Lothortien.
	– Teriam que estar perto dela para saber, por isso é que as tochas estão lá no alto onde os seres vivos com sentimentos não podem chegar.
	– Perdão senhor, mas terei ouvido bem quando disse que se chamava Lothortien? – Perguntou Semian algo nervoso.
	– Ouviste bem jovem Semian, sou o sábio dos elfos como já disse a um minuto atrás. – Ao responder reparou que Tomé se assustara de novo enquanto olhava para os seus dois amigos não conseguindo ver a mesma reação.
	– Lotho… Não pode ser, se é quem diz ser! – As lágrimas nos olhos de Mark diziam tudo, a emoção de estar ali presente e testemunhar aquele momento quase o deixara sem palavras. – Terá centenas de anos de idade, e com todo o respeito senhor! Não me par...
	– Setecentos e trinta mais precisamente! – Disse Lothortien olhando para baixo na direção dos três forasteiros.
	– Como podemos confirmar? Haverá mais alguém que possa comprovar que o que acabou de nos contar é verdade? Como pode alguém creditar em tal afirmação? – Mark estava desesperado, não sabia se haveria de acreditar ou não, nem mesmo com os puxões que Tom...
	– Lembras-te do que disse o guarda Oslo? Ele só diz a verdade. – Falou Tomé baixinho para o amigo ouvir.
	– Como já disse. – Lothortien voltou a baixar-se na direção de Mark, e com a sua voz suave disse. – A resposta está em mim meu pequeno jovem, não haverá mais ser vivo algum aqui que possa comprovar aquilo que estou a dizer.
	Os três forasteiros entreolhavam-se sem saber no que acreditar.
	– Mas posso afirmar que não vieram em vão, posso fazer-vos acreditar no que vos vou mostrar a seguir, para que contem a verdade ao mundo.
	– Não sei como vai fazer isso senhor, mas quero muito acreditar que estou perante um elfo de verdade e ainda por cima o sábio de todos eles, para lhe ser franco, eu sempre achei que os elfos não existiam, apenas os imaginava no meu pensamento e a cert...
	– Vocês humanos, nem na vossa própria raça acreditam. Porque iriam acreditar naquilo que já vos disse? Mesmo sabendo que o que já vos foi contado é em grande parte verdade, mesmo assim teimam em não acreditar! – Respondeu olhando para Mark, o seu olha...
	– Senhor, ainda que mal lhe pergunte. – Interveio Semian. – Os elfos não são seres humanos?
	– Não! - Respondeu com a mesma voz suave.
	– Pudemos saber porquê? – Voltou a intervir.
	– Porque nós não temos sentimentos. – Respondeu.
	– Então, como conseguiam distinguir o que está bem e o que está mal, o que está certo ou errado? – Interrompeu Mark.
	– Quem tem sentimentos, age mais vezes de forma errada do que certa.
	– Nós apenas contamos a verdade, ensinamos o que está bem, mostramos o que está certo. – Lothortien terminou com uma voz ainda mais suave.
	– Mesmo que em parte, acreditássemos que é mesmo um elfo, estatura como a do senhor e com uma aura como proteção, na realidade ainda não vimos por estes caminhos alguém parecido, não quer dizer que não seja apenas um feiticeiro que se esteja a passar ...
	– Como já disse, os elfos não mentem meu pequeno jovem, os elfos não envelhecem, não dormem e não morrem.
	– Porque é que não mentem senhor? – Tomé interrompeu finalmente para intervir. – A mentira vive na ponta das nossas línguas, para dizermos uma verdade teremos que mentir dez vezes.
	– Só quem tem sentimentos é que mente! É esse o preço que vocês humanos terão que pagar durante a vossa vida inteira, mentir só trás incerteza, por isso é que as histórias que contam não são de todo verdade e é por isso que a vossa vinda era esperada,...
	– O nosso tempo entre vocês está a terminar, nós não iremos permanecer visíveis para sempre, são os humanos que irão tomar conta do mundo daqui por diante e se contarem toda a verdade daquilo que irão presenciar, pode ser que a vossa raça tenha salvaç...
	– Quando diz que iremos presenciar… – Perguntou Mark muito pensativo, dos três era o que menos tentava perceber como tudo funcionava na era dos elfos.
	– Entrarei na vossa mente e mostrarei tudo o que se passou até aqui! – Interrompeu Lothortien muito antes de Mark terminar a frase. – Irei mostrar-vos a mais bela história já mais contada, irei mostrar-vos como os filhos das trevas derrotaram o seu pa...
	– E Zilion? Ele existiu mesmo? – Disparou Semian mudando de conversa.
	– É por causa dele que estou aqui. – Respondeu com um sorriso iluminado ao olhar para Semian. – Nele foi depositado a responsabilidade de carregar um fardo muito pesado e durante mais de duzentos anos, abdicou de ter uma vida normal para combater o mal.
	– Então, ele existiu mesmo? Não se trata de apenas histórias contadas com algumas invenções pelo meio? – Disse Semian devolvendo o sorriso, naquele momento parte de algumas histórias que foram ouvindo até chegarem ali, iam ficando mais lúcidas, mais c...
	Algum tempo depois e enquanto os três forasteiros discutiam sobre a intenção de Lothortien entrar nas suas mentes, este olhava as movimentações deles com uma paz interior que lhe era reconhecida, sabendo que bastaria utilizar os seus poderes para ouvi...
	– Como não podemos perder esta oportunidade única de assistir na sua pessoa à verdadeira história, é com muita honra que lhe comunicamos que estamos preparados para receber tamanho testemunho. – Disse Mark olhando para cima, Lothortien tinha quase o d...
	Então Lothortien pediu aos três que se sentassem comodamente e que abrissem as suas mentes de maneira a puder entrar com facilidade sem os magoar, mandou-os fechar os olhos que prontamente acatado decidiu continuar, enquanto Lothortien se preparava pa...
	De repente a escuridão aproximou-se sem avisar e todos os seres vivos mais sensíveis já se tinham escondido, os animais fugiam de um lado para o outro com um medo terrível e os que não conseguiram fugir, viram aquela manhã maravilhosa transformar-se n...
	aproximava, dizendo que era a força do mal que tinha chegado, era agonizante, viam-se homens a cavalo que tentavam galopar em direção a floresta verdejante sem sucesso, já que parecia existir ali uma força invisível que impedia que os cavalos se conse...
	– O mal caiu do céu. – Gritavam as mulheres.
	– Fujam lá para dentro das montanhas. – Gritavam os homens.
	– A floresta! Vejam, deixou de se ver a floresta, estamos perdidos. – Gritava uma mulher com as mãos na cabeça para impedir que o vento lhe levasse o lenço. – Chamem o mestre, onde está o mestre.
	A chuva começara então a cair torrencialmente e todos os que ali se encontravam haviam sido apanhados desprevenidos, de repente um enorme raio de um relâmpago, atinge um dos homens que insistia em cavalgar em direção a floresta e com o impacto, este c...
	O PODER DOS RAIOS
	No quinto corredor do sexto piso, Lothortien preparava-se para contar aos três forasteiros como tudo se passou, mas ao ouvir a multidão que se acumulara e gritarem chamando por ele, partiu sem olhar para trás agarrando no seu bastão, os três forasteir...
	– Como chegou ele tão depressa? – Perguntavam-se.
	Logo a seguir decidiram descer até a praça para não o perder de vista arrastando com eles o papel e o carvão do qual nem sequer precisavam naquele momento, descer aquilo tudo, pareciam quilómetros e quando lá chegaram, para admiração deles não viram L...
	Podia dizer-se que aquela era mais uma manhã como todas as outras, onde a tempestade tenebrosa que se fazia sentir naquele momento sobre aquela paisagem outrora deslumbrante e bela, onde a vida e a alegria se faziam sentir por todos os cantos do mundo...
	Natureza essa que era tão intensa e viva, que oferecia ao mundo o ar no seu estado mais puro, os seres vivos que ali viviam rejubilavam com uma alegria enorme com tamanha oferta e que pensavam mesmo tratar-se de uma dádiva que os fazia viver por longo...
	maltratassem uns aos outros e centenas de anos depois o ódio ainda não estava instalado nos seus corações bondosos, mas já se começava a ver a inveja a querer manifestar-se, os mais novos não faziam ideia que o mal existiu e combateu contra o bem algu...
	No interior das montanhas, os três forasteiros continuavam a perguntar por Lothortien, mas os que ali se encontravam nem sequer os ouviam, o pânico falava mais alto naquele momento, então decidiram correr para o exterior e quando lá chegaram, não quer...
	– Céus! Como pode isto ter acontecido! – Gritava Tomé para se fazer ouvir a si próprio, as trovoadas faziam-se ouvir umas atrás das outras com tamanho estrondo que faziam estremecer todo o chão, os raios que caiam ali perto deixavam a sua marca feroz ...
	– Olha ali! – Gritou Tomé apontando para o exterior das montanhas.
	– O que é que estás a ver? – Gritou Mark em resposta, os olhos mantinham-se quase fechados devido ao vento forte que se fazia sentir.
	– Agora, olha ali! – Apontou novamente, nesse momento o clarão de um dos raios, iluminou por alguns segundos todo o exterior e por instantes conseguiram ver que era Lothortien, encaminhava-se para o interior das montanhas e trazia alguém nos seus braç...
	olhos, mal conseguiam ver o que lhes estava a frente, tudo ali era apenas escuridão levando-os a pensar que teriam ficado cegos, mas com o passar do tempo os olhos dos dois voltaram a normalidade.
	– Perdemo-los Tomé. Perdemos Semian e Lothortien. – Gritava Mark com as mãos na cabeça. – Não posso acreditar que estejam mortos.
	Tomé tentava confortar o amigo enquanto olhava para todos os lados, então reparou que da forma como aquelas casas foram construídas, nenhuma delas fora destruída e o estábulo também se mantinha intacto.
	Naquele preciso momento fez-se silêncio, era um silêncio muito estranho, o tempo no exterior de repente começou a clarear, Mark e Tomé olhavam para onde Lothortien se encontrava a momentos atrás, mas não conseguiam vislumbrar o que quer que fosse, enc...
	– Estão… Estão vivos, como é possível? – Dizia Mark com as lágrimas a correrem-lhe na cara, olhou para Tomé e este continuava fascinado a olhar para a figura que pairava por cima de Lothortien e
	Semian, naquele preciso momento ao sentir a presença deles, a figura levantou a cabeça para olha-los sem os assustar, os cabelos vermelhos eram tão longos que pareciam não ter fim, ondulavam com um brilho hipnotizante e os olhos alaranjados eram incri...
	– Para onde foi? O que era aquilo? De onde veio? – Tomé não se cansava de perguntar. – Viste os olhos dela Mark?
	Mark nem sequer prestou atenção às perguntas de Tomé e desatou a correr em direção a Semian e Lothortiem, Tomé procurava por todos os lados para encontrar novamente aquela figura, mas esta já tinha desaparecido de vez e quando olhou para Mark, este já...
	– Foi atingido pelo raio de um relâmpago enquanto tentava cavalgar em direção a floresta verdejante. – Explicava Lothortien enquanto olhava para o corpo estendido.
	– Está morto? – Perguntou Mark, que por instantes desviara o olhar do corpo de Oslo que estava ali estendido, reparou que o seu amigo Semian estava ajoelhado e todo molhado, esperava uma reação qualquer por parte do guarda, mas nada acontecia, um pest...
	– Não pode fazer nada senhor? – Disparou Tomé ainda em estado de choque na direção de Lothortien.
	– Posso sim. – Respondeu.
	– Tenho que o levar até à minha sala e vocês os três sigam-me também.
	Pegou no corpo do guarda ao colo e virou-se na direção da entrada, parecia o corpo de um anão devido a estatura tão elevada de Lothortien e nem mesmo o aspeto forte de Oslo pesou nos seus braços, enquanto isso, os três forasteiros chegavam apenas com...
	O MUNDO DAS ALMAS
	Algum tempo depois de subirem aquelas escadas em caracol, dirigiram-se com toda a rapidez até a sala de Lothortien onde este já os esperava, por outro lado, lá em baixo as pessoas começavam a sair à rua para ver os estragos causados por aquele mau tem...
	– Mestre lothortien! Quando chegamos, estava uma manhã maravilhosa, nem na nossa terra tivemos uma única manhã como aquela que encontramos aqui. – Disse Tomé ainda confuso. – Como
	pode o tempo mudar assim tão de repente e de forma tão tenebrosa?
	– Desde que o senhor das trevas foi derrubado, pensou-se que nunca mais apareceria para tentar dominar o mundo. – Respondeu Lothortien enquanto ajeitava o corpo de Oslo. – Mas as trevas permaneceram e aparece sem avisar uma vez por semana em forma de ...
	– Será que aparece para se vingar? – Voltou a perguntar.
	– As trevas alimentam-se das incertezas, das mentiras, do ódio e da inveja, todos estes sentimentos tonam-na cada vez mais forte, se imaginarem o mundo carregado com estes sentimentos todos, o bem já teria desaparecido.
	– E estes sentimentos são os humanos que produzem! – Disse Tomé concluindo o raciocínio de Lothortien.
	– Entendeste bem jovem Tomé. – Lothortien estava admirado mas no fundo sabia que Tomé era inteligente.
	– O ser humano tem sentimentos que se podem tornar destruidores porque são eles que comandam a mente, se eu perguntar a qualquer um ser humano se acha que ter sentimentos é bom ou mau? Responder-me-ão que é bom, na verdade não é, a incerteza vem do se...
	– Então como fazer para evitar este tipo de comportamentos?
	– Não tem como evitar, os seres humanos estão a reproduzir-se muito rapidamente e o tamanho do mundo não chegará para todos, tem que se começar agora a mudar todos os comportamentos, muitos não irão aceitar por se tornarem demasiado poderosos e é aqui...
	– Ele… Ele continua morto, não continua? – Perguntou Mark desesperado.
	– Parece ter morrido feliz! Não posso acreditar que tenha morrido e nada termos podido fazer para o evitar. – Lamentava-se Semian com as lágrimas nos olhos.
	– Mal o conhecíamos, mas parecia ser gente boa. – Interrompeu Tomé que olhava todos os movimentos que Lothortien fazia com o corpo do guarda.
	– O mestre Lothortien já disse que podia fazer algo. – Interveio Mark para lhes acalmar os seus corações. – Vamos acreditar nele como acreditamos a pouco quando lhe depositamos as nossas mentes.
	– Eu posso salvá-lo! – Disse Lothortien.
	– Mas o tempo é curto! Seria mais rápido se estivesse acompanhado de mais elfos, mas convoca-los agora seria tarde demais, sendo assim irei precisar da vossa ajuda para o encontrar, o espírito dele neste momento vagueia no mundo das almas.
	– Como poderemos alcançar o mundo das almas para o ajudar? Como é que lá se chega? – As perguntas de Semian não paravam de tanto desespero, então uma mão pousou-lhe no ombro direito acalmando-o logo de seguida.
	– Vá lá Semian! Acalma-te. – Disse Mark para o amigo. – Vá, despe a tua capa, aqui dentro já não chove, põe ali junto das nossas.
	– O mundo das almas é completamente diferente do nosso, para ali só vai que já morreu, não é assim mestre Lothortien? Não sei como ajuda-lo, mas se achar que posso contribuir, pode contar comigo. – Disse Tomé.
	– Não é bem assim jovem Tomé! – Disse Lothortien. – O mundo das almas é apenas uma linha temporal, a diferença é que ela pode estar situada no presente ou no passado, se for no presente é muito possível que Oslo nos esteja a ver neste preciso momento ...
	– Não haverá perigo de nos perdermos nessa linha do tempo mestre Lothortien? – Perguntou Tomé algo preocupado, ele era a
	mente mais inteligente do grupo, raciocinava a uma velocidade fora do normal, já que o seu cérebro era sobre desenvolvido, a única diferença era que o seu coração continha bons sentimentos em comparação às outras mentes brilhantes que possuíam apenas ...
	– Perigo existe sempre jovem Tomé. – Respondeu Lothortien. – Mas não se preocupem! Eu estarei sempre com vocês, afinal é através da minha mente que a vossa irá divagar para encontrarem Oslo.
	– As nossas mentes irão estar sempre juntas? Será que não correremos o risco de nos separarmos? – Voltou a perguntar, Tomé embora tivesse aceitado que Lothortien lhe tomasse a mente, parecia ainda não estar bem esclarecido.
	– Acalma o teu coração jovem Tomé! Eu estarei sempre convosco, não permitirei que mal algum vos aconteça. – Voltou a responder Lothortien, o seu sorriso era tão luminoso e hipnotizante, a sua voz era tão suave e doce que logo acalmou o coração daquele...
	Quando Semian despiu a sua capa, aproximou-se de
	Lothortien e sorriu dizendo que estava preparado, os seus olhos castanhos eram mais escuros que os de Tomé e dos três ele era o mais magro devido a sua estatura, os seus cabelos pretos eram ondulados e mulheres também não lhe deveriam faltar.
	– Aquilo que irão presenciar, nenhum outro ser humano presenciou, nem mesmo Zilion que tinha poderes enormes dados por mim, apenas os elfos têm o poder de lá entrar e são os elfos que por vezes resgatam um ou mais espíritos com sentimentos bons ao qua...
	– Quer dizer que do mundo dos vivos, só lá estaremos nós? – Interveio Mark olhando Lothortien movimentar a sua cabeça positivamente, olhava para ele mas mesmo sabendo que era verdadeiro, quase não acreditava que estava frente a frente com o sábio dos ...
	– São os únicos Humanos até agora. – Respondeu Lothortien sorrindo.
	– Disse que só os elfos têm o poder de lá entrar. – Interrompeu Tomé. – Poderemos em certo ponto da linha temporal encontrar algum elfo a vaguear no mundo das almas?
	– Entendo a tua preocupação jovem Tomé. – Voltou a responder com um sorriso doce e aconchegante. – A entrada dos elfos no mundo das almas embora não sendo negada, tem que passar por mim, neste momento não morreu mais qualquer ser vivo tirando Oslo, ma...
	– Acaso não poderia um elfo agir por iniciativa própria? – Interferiu Semian.
	– Quando chegamos a Belinur apenas um elfo agiu por iniciativa própria e quando voltou trazia o mal com ele.
	– E esse elfo, o que aconteceu com ele?
	– Encontra-se trancado na floresta nebulosa! Nós não podemos matar, não está na nossa natureza, quando fui avisado do sucedido tentei falar com ele mas já tinha fugido, um elfo com um sentimento mau a solta pode tornar-se devastador. – Voltou a respon...
	– Como se chama esse elfo se me permite perguntar?
	– Rusgar!
	– Para tê-lo atraiçoado não deve ser tão belo como o senhor!
	– Rusgar era um pouco diferente mas igualmente belo, só que se foi distanciando até fugir, nunca mais quis usar a cor azul que distingue o poder dos elfos e passou a usar a cor escura que é a cor e o poder do mal.
	– E ao servir o mal, qual seria o seu objetivo?
	– Á muito tempo atrás, o senhor das trevas absorveu parte do poder de Rusgar para entrar na floresta verdejante e assim conseguir atingir o coração dos elfos.
	– A resina?
	– Sim, todo o nosso poder é a resina que nos dá, se o senhor das trevas conseguisse chegar ao coração dos elfos, ele apagar-se-ia devido a maldade que possuía no coração e aí perderíamos todo o nosso poder.
	Lá fora o sol voltava a sorrir, a notícia do homem atingido pelo raio de um relâmpago espalhara-se e não demorou muito tempo a chegarem ao nome do homem atingido, dava a sensação que algum tempo atrás aquele temporal horrível nunca tivesse existido, a...
	– Não percamos mais tempo mestre lothortien! Isto é algo novo para nós já que nunca nos aconteceu algo parecido, estamos prontos para começar o resgate deste guarda que conhecemos não á muito tempo, mas que já tinha ganho a nossa simpatia! – Disse Mar...
	– Muito bem jovem Mark! – Respondeu Lothortien, depois deslocou-se até a sua enorme cadeira, onde os três forasteiros juntos cabiam ali caso se sentassem nela, num dos braços da cadeira encontrava-se o seu bastão encostado, esticou o seu braço esquerd...
	– Quando começar a contar, os vossos olhos ficarão mais pesados e entrarão num sono profundo, aquilo que vão presenciar não será um sonho e a prova é que conseguirão tocar em qualquer bem material, numa pedra, numa parede ou numa árvore, tudo será rea...
	– Aquilo que vamos presenciar é real? Podemos tocar em qualquer coisa? Mesmo que essa coisa esteja no passado? Céus, isto vai mais além daquilo que estava a espera. – Disse Semian de olhos fechados mas ouvindo tudo o que lhes era explicado.
	– Apenas nos bens materiais, quando lá chegarem experimentem tocar numa árvore que é mais seguro, ou numa folha! – Respondeu Lothortien.
	– E no presente? Podemos tocar em alguma coisa do presente? – Interveio Tomé.
	– Vocês já estão no presente, tudo o que existe no presente, vocês já tocaram ou viram, no passado vocês vão presenciar coisas que nunca viram. – Respondeu Lothortien.
	– Se os nossos corpos ficam aqui como saberemos que tocamos em alguma coisa realmente? – A pergunta de Tomé deixou Lothortien admirado, não estava a espera que tal pergunta lhe fosse feita.
	– O poder da mente e do pensamento são enormes, os feiticeiros usam muitas vezes o poder da mente mas não a do pensamento, estes dois poderes juntos se caíssem nas mãos erradas seria catastrófico. – Respondeu Lothortien olhando sentado na sua cadeira ...
	– Mestre Lothortien! Já alguma vez estes dois poderes que referiu caíram em mãos erradas? – Tomé fizera outra pergunta da qual Lothortien sorriu com satisfação.
	– Sim jovem Tomé! Foi á muito tempo atrás e lembro-me como se fosse agora, naquela era viviam-se tempos de muita paz, mas havia um feiticeiro muito ambicioso que descobriu como utilizar estes dois poderes.
	Os três forasteiros que já se encontravam sentados esperando que Lothortien iniciasse a contagem começaram a sentir a magia iniciar-se, encostados comodamente em cima de várias camadas de algodão, os seus corpos não sentiriam qualquer tipo de dor no c...
	– Um, dois, três, os vossos olhos estão cada vez mais pesados, quatro, entraram num sono profundo, cinco, os vossos olhos abrem-se para uma nova realidade, o vosso objetivo é encontrar o espírito de Oslo e faze-lo voltar para o mundo dos vivos!
	Os três forasteiros viram-se pasmados quando abriram os olhos, olharam a sua volta e nada se via, foi então que ao olharem para baixo, a surpresa e o choque ficara estampada nas suas caras, como não existia chão por baixo dos seus pés, ficaram assusta...
	olharam a sua volta e repararam que ainda estavam ali na sala de Lothortien, aquele momento era-lhes bem familiar e por segundos ficaram sem saber o que mais haviam de pensar, Lothortien estava ali sentado no seu cadeirão com os olhos abertos e dava a...
	– Penso que não resultou. – Disparou Semian prontamente olhando para Lothortien. – Mestre Lothortien, não resultou.
	– Aí é que te enganas meu amigo! – Interrompeu Tomé. – Penso que nos encontramos na linha temporal do presente, estás a perder o teu tempo a chamar por ele, daqui dá a impressão que o mestre Lothortien está a olhar para nós não dá?
	– Mas ele está a olhar para nós! – Interveio Semian novamente.
	– Já não estou a perceber, ele está a olhar ou não? Pois eu também tenho as minhas dúvidas que tenha resultado. – Mark falava e ao mesmo tempo acenava com a mão direita para um lado e para o outro.
	– Bem! Ele está a olhar para nós, mas não está. – Tomé voltou a interromper baralhando ainda mais Mark e Semian.
	– Mas não está o quê Tomé? – Perguntou Mark desesperado enquanto continuava a olhar para Lothortien.
	– Se vocês olharem para trás, irão perceber o que estou a tentar explicar! – Respondeu Tomé, logo a seguir presenciou deliciosamente a cara de espanto dos outros dois e por instantes divertia-se com a ingenuidade deles sorrindo.
	– Céus! Não pode ser. – Gritaram os dois em uníssono, estavam desesperados e sem palavras.
	– Como é possível! – Voltaram a gritar.
	– Aqueles que estão ali sentados de olhos fechados somos nós. – Disse Tomé apontando para eles que naquele momento se encontravam em transe.
	– É a coisa mais incrível que já assisti na minha vida. – Disparou Semian olhando para eles próprios, por momentos aquela imagem estaria longe de ser imaginada por eles mesmo antes de viverem a experiência.
	Mark estava pasmado sem saber se haveria de acreditar ou não naquilo que estava a ver, queria falar mas faltavam-lhe as palavras adequadas que fizessem sentido, olhava para Lothortiem e logo a seguir virava-se para onde estavam sentados de olhos fecha...
	entregue a um ser qualquer para desempenhar uma função específica no mundo e esse ser era um elfo, um ser maravilhoso que nascera para nunca mentir e nunca morrer.
	Havia ainda muitas perguntas a necessitar de resposta, mas o tempo de uma linha temporal corria mais rápido que o tempo normal, de repente a sala de Lothortien dissolveu-se mesmo a frente deles originando um susto maior por parte de Semian e Mark, que...
	– Vamos cair! – Gritava Mark desesperado.
	– Acalma o teu coração! Isto é apenas uma ilusão que nos obriga a ter a sensação de que vamos cair. – Explicava Tomé olhando que afinal a sensação de queda era bem real, pouco depois aquela sensação parou repentinamente fazendo com que os três saltass...
	– Céus! Chove que se farta, para onde viemos nós parar, estamos no passado ou continuamos no presente? – Perguntava Semian tentando encontrar o seu capuz, mas lembrara-se que o
	despira na sala se Lothortien. – Nós estamos a molhar-nos ou isto é uma ilusão? É que parece tão real que estou a sentir a água correr-me pelo corpo abaixo.
	– Tens que tentar fazer um esforço para usar o pensamento! Se pensares que não sentes a chuva a molhar o teu corpo, a tua mente deixará de ter esse sentimento e para isso tens que fazer um esforço. – Disse Tomé gritando.
	– Vou tentar, mas não é fácil!
	Ao olharem em volta, repararam nas pessoas que corriam gritando, as árvores que ladeavam as montanhas eram um bom refúgio para alguns que tentavam resguardar-se daquele enorme temporal, bem longe dali ouviam-se os lobos a uivar em aviso de que algo es...
	– Aquilo além será a floresta verdejante que tanto ouvimos falar? – Semian tremia por todo o corpo, mas estava tão deslumbrado com o que via, que dava a impressão que nem o frio que sentia naquele momento, o iria desligar daquela paisagem.
	– Pelo menos corresponde pelo tamanho e pela beleza mesmo estando muito longe. – Respondeu Tomé enquanto limpava a cara com as mãos para tentar ver melhor, o seu corpo tremia de tanto frio e tanto ele como os outros, nem sequer estavam para ali virado...
	– Já estamos aqui á bastante tempo! Estamos a morrer de tanto frio, e a linha temporal não mudou mais, se ficarmos aqui o frio chega-nos aos ossos não tarda nada, o melhor é resguardarmo-nos e fugir desta chuva. – A voz trémula de Mark quase não fazia...
	– Vamos dar uma corrida até ao interior das montanhas até passar este tempo horrível que já começa a parecer sina! – Gritou Semian para os amigos.
	– Penso que o espírito de Oslo está nesta linha temporal. Deve ser essa a razão de estarmos aqui tanto tempo. – Respondeu Tomé. – Vamos para o interior das montanhas como sugeriu o Semian e procurar, caso não o encontremos, procuraremos Lothortien par...
	– Se estamos no passado! Podes fazer um cálculo de a quantos anos estaremos para trás do presente Tomé? – Perguntava
	Semian enquanto corriam em direção as montanhas. – Se encontrarmos o mestre Lothortien do passado, ele não nos reconhecerá porque nesta altura ainda nem sequer tínhamos nascido pelos vistos, ou então ser o caso de termos andado poucos anos para trás d...
	– Não faço ideia, mas penso que viajamos muito tempo para o passado, não se veem aquelas casas perto das montanhas, está tudo diferente e só quando estivermos no interior é que tentarei fazer um cálculo, neste momento é praticamente impossível. – Resp...
	Perto da floresta verdejante o terreno era fustigado com aquele tempo cinzento e tenebroso, era uma escuridão fora do normal e indicava que algo estava errado, os animais mais sensíveis eram os primeiros a dar o alarme e apenas o barulho da chuva que ...
	Enquanto a chuva caia sem dar mostras de querer abrandar, no interior das montanhas a praça encontrava-se lotada, a maior parte da multidão trocava entre si olhares de medo tentando perceber o que se estava a passar naquele momento terrível, comentava...
	– Vamos morrer todos. – Gritavam.
	– Não desesperem, esperemos o que tem a dizer o nosso mestre, não se precipitem por favor e acalmem os vossos corações. – Gritava alguém no meio daquela multidão.
	– Alguém já foi contar ao mestre o que está a acontecer lá fora? – Gritava uma mulher que se encontrava junto aos seus dois filhos, o filho mais velho chamava-se Edmundo, era uma criança com cabelo loiro e olhos verdes, tinha oito anos e passava a vid...
	– O mestre não se encontra aqui neste momento, ele, á muito que já deve saber o que se passa com este temporal, parece que quem provocou isto não deve estar com boas intenções. – Ouviu-se gritar.
	Os sussurros não paravam, o barulho das trovoadas eram ensurdecedores e assustadores ao mesmo tempo, como não se podia
	sair com o temporal horrível que se fazia sentir, as mulheres levaram os seus filhos para o centro da praça onde pudessem aconchega-los do frio, outras crianças já lá se encontravam e ouviam muito atentamente as histórias que três velhinhos contavam, ...
	– Todas as Histórias são importantes! Se elas não existissem, o mundo não faria sentido e é muito importante acreditar nelas, não as deixar morrer para não ficarem perdidas no tempo. – Diziam os velhinhos.
	No momento exato em que o velhinho anão se preparava para começar a contar a sua história, eis que entram Mark, Semian e Tomé, mais uma vez deslumbrados por encontrarem tudo diferente naquela linha temporal do passado, à sua frente encontrava-se uma m...
	– Este temporal vai ficar por aqui pelo menos dois dias.
	– Sussurravam!
	– Meras previsões! – Interrompeu Mark com ar de gozo.
	– Este deve ser um passado muito antigo. – Disparou Semian que continuava a olhar para tudo e todos com uma admiração enorme, mesmo assim ele tentava encontrar alguém que já tivesse visto antes mas sem sucesso. – Olhem como estas pessoas estão vestida...
	– Quem são vocês? O que fazem aqui?
	Assustados, os três forasteiros entreolharam-se de repente, olhavam em volta mas apenas viam aquela multidão enorme falando e gritando ao mesmo tempo.
	– Quem são vocês e o que fazem aqui? – A voz era assustadoramente áspera e grossa que ecoava com estrondo nas paredes da praça. Os três forasteiros voltaram a entreolhar-se de admiração e procurando de onde vinha aquela voz.
	– Não sei porquê, mas sinto o coração apertado. – Disse Semian ao levar a mão direita ao peito sentindo de seguida a sua roupa ainda molhada, coisa que o deixou desalentado. –
	Aquela voz deixou-me assustado!
	– Poderia não estar a falar para nós. – Disse Tomé tentando dar algum sossego a eles próprios.
	– Vamos tentar encontrar Oslo e pedir-lhe para voltar connosco. – Tomé olhou para cima e lá estava a pintura de Zilion no teto da praça, depois olhou para os pisos e a movimentação era enorme, todas as entradas que davam acesso aos pisos estavam forte...
	– Porque dizes isso? – Perguntou Semian virando-se para Tomé.
	– Nas histórias que nos foram contadas, só uma vez aconteceu um enorme temporal que durou dois dias, nessa altura era Zilion que se preparava para defender a floresta verdejante. – Respondeu Tomé, tudo aquilo ali parecia um enorme enigma, tentar compr...
	– É incrível como é que te lembras com tanta facilidade, eu estou a tentar a tanto tempo e não consigo. – Interrompeu Semian, admirado com a capacidade do amigo.
	– Estou a conseguir usar o pensamento juntamente com a minha mente, só não estou é a conseguir deixar de sentir o frio e o corpo molhado. – Respondeu enquanto olhava entre a multidão procurando pelo guarda Oslo.
	– Queres dizer que não resulta?
	– Resulta no caso da memória, lembro-me de muitas coisas, mas está a escapar-me algo.
	– Quer dizer que estamos a viver aquele tempo de perto? O mestre Lothortien disse-nos que iriamos entrar no mundo das almas, como pode ser isso possível? – Perguntava Mark meio confuso.
	– Penso que estamos mesmo no mundo das almas, agora está tudo a encaixar-se, todas estas pessoas que estamos a ver, fazem parte do passado, na verdade são almas porque ou todas elas já morreram ou então nesta altura ainda estavam a escrever a sua hist...
	– Podes explicar melhor?
	– A história de alguém começa a ser escrita a partir do seu nascimento e deixa de ser escrita para lá da sua morte.
	– Quer dizer que não podemos falar com elas? Fazer uma pergunta qualquer? – Perguntou Mark ainda confuso, embora tivesse sido ele o escolhido para ser o porta-voz do grupo, a sua inteligência era a fraqueza mais evidente que sobressaia.
	– Foi por isso que o mestre Lothortien mencionou que teríamos pouco tempo para encontrar o espírito do guarda Oslo! –
	Enquanto explicava o seu raciocínio, Tomé encontrava logo de imediato outras peças soltas que lhe apareciam como por magia. – Acabando esse tempo, passará para o outro lado onde deixaremos de poder comunicar com ele, deixará de ser um espírito para se...
	– Então! Nada daquilo que nos foi contado se passou nesta era? Trata-se apenas de almas? – Semian estava demasiado entusiasmado para acreditar naquele raciocínio.
	– Não, meu amigo! Aquilo que julgo estarmos a presenciar é exatamente o que aconteceu no passado, só não pudemos é comunicar com estas pessoas porque a história deste momento já está escrita, aqui nada podemos mudar o qua já está escrito!
	– Queres dizer que se fizer uma pergunta àquela mulher incrivelmente linda, ela não me responderá, é isso? – Perguntou Semian.
	– Nem sentirá a tua presença sequer, meu amigo. – Respondeu Tomé com um sorriso gozão. – A não ser que ela tivesse morrido muito recentemente e que não tivesse ainda atravessado para o outro lado e aí enquanto espírito já sentiria a nossa presença, ma...
	– Então! Como explicas estarmos todos encharcados, como explicas aquela chuva toda que apanhamos? – Perguntou
	Mark enquanto apalpava a sua roupa molhada.
	– Lembras-te o que o mestre Lothortien nos disse? As linhas temporais, todas elas são reais, a chuva que esta cair é real e nós também sentimos, para não a sentir teríamos que usar o pensamento juntamente com a mente, é algo complicado porque a nossa ...
	– Céus!
	– O que foi Semian? – Perguntou Mark ao ver Semian ficar tão branco como a cal.
	– O que será que acontece com o presente caso regressemos todos molhados? É que neste caso estaremos a levar algo que pertence ao passado! – Explicou Semian ainda pálido.
	– Penso que não haverá grande problema! Estamos molhados só na nossa mente e é ela que nos obriga a sentir frio, resta saber se este frio que estamos a sentir, ou a chuva que apanhamos lá fora, virá a ter consequências graves para nós no presente, mas...
	que fosse a não ser para resgatar os espíritos com bons sentimentos! – Disparou Tomé com uma palmada amiga nas costas de Semian.
	No meio daquela multidão toda, os três forasteiros lá decidiram separar-se e encontrarem-se mais ao centro onde os três velhinhos se encontravam a contar as suas histórias.
	– A muitos anos atrás, ao encontrarem este pedaço enorme de terra perdido no meio de tanto mar, os elfos ficaram maravilhados com a presença de tanta vida, então, decidiram ficar a viver aqui, Belinur foi o nome que acharam adequado chamar a este cont...
	– O que é um elfo? – Ouviu-se uma criança gritar.
	– Um elfo é um ser parecido connosco, mas muito mais maravilhoso. – Respondeu o velhinho que se encontrava a direita do
	anão, mesmo estando sentado obrigou o velhinho anão que se encontrava de pé a ter que olhar para cima, estava vestido de negro e tinha uma cova profunda nos olhos devido a sua magreza, era careca mas tinha uma barba esbranquiçada até ao peito e era mu...
	– São mais altos, têm uma postura deslumbrante que rei algum já mais conseguirá ter, os seus cânticos são maravilhosos, a forma como se deslocam torna-os invisíveis aos nossos olhos, são amantes incondicionais da natureza e a natureza protege-os como ...
	– Chegou a presenciar algum elfo?
	– Nunca vi um, soube apenas pela boca do meu pai e acreditei logo que os elfos estiveram aqui, porque qualquer ser vivo com coração maldoso já mais conseguirá entrar na floresta verdejante devido ao encanto que lançaram nela.
	– Já tentou lá entrar?
	– Sim! Quando chego perto da terra dos lobos brancos, sinto uma força enorme que me empurra para trás, embora eu não sinta, a verdade é que o encanto deve ter detetado uma réstia de maldade no meu coração.
	– Muitos de nós também já tentou lá ir e não conseguiu, será que todos temos maldade nos nossos corações? Não será mais uma maldição? Como fazer para quebra-la?
	– Aquilo é mesmo um encanto deixado por eles, no seu interior está guardado o coração dos elfos, eu sei porque Zilion contou-me, todos os dias tento fazer coisas boas, praticar o bem e falar sempre a verdade para extinguir a réstia de maldade que aind...
	– O que é um Feldon? – Gritava outra criança, a história ainda mal tinha começado e a curiosidade daquelas crianças já as queimava por dentro.
	– Meus pequenos tenham calma, se me deixarem continuar sem ser interrompido perceberão como eles eram. – O velhinho anão sorria, no fundo percebia tamanha curiosidade, pensava que se estivesse no mesmo lugar teria feito exatamente as mesmas perguntas,...
	– O nome dos Feldon nasceu por serem seres muito peludos e com enormes olhos azuis, seres enormes medindo acima dos três metros e meio, tudo isto que estão a ver neste momento, toda esta beleza, foi construído por eles com a ajuda dos elfos, os Feldon...
	Os pais das crianças começaram então a apontar para as paredes da praça, apontavam para os pisos e explicavam que era exatamente ali que os Feldon viveram, que a história que lhes estava a ser contada passou-se ali de verdade, começaram todos a perceb...
	– Assistiu a algum destes acontecimentos que nos está a contar? – Mais uma voz vinda do fundo da multidão depressa se fez ouvir, aqueles que ainda sussurravam logo se calaram para ouvir a resposta.
	– No que toca aos anões, eu sou apenas um descendente, o meu avô é que assistiu em primeira pessoa tudo o que se passou naquela era, foi ele que me contou parte desta história que estão a ouvir com muita atenção um pouco antes de morrer, na verdade nó...
	posso dizer que eram enormes e assustadores, eram maiores que dois homens um em cima do outro ou seis anões e tinham os pés muito largos para não se enterrarem com o seu peso. – O velhinho anão fez uma pausa, suspirou e logo a seguir continuou dizendo.
	– Os anões viviam nas montanhas geladas do Norte de Belinur, foi lá que decidiram estabelecer-se durante muitos anos e ali construíram as suas grutas que ainda hoje encantam qualquer um que lá entra, é algo que vos posso garantir porque vivi lá muitos...
	O velhinho anão olhava em redor daquela multidão e por momentos pensou ter afastado daquelas mentes, a preocupação do mau tempo que se passava lá fora naquele momento, os seus sessenta centímetros iam alegrando algumas crianças que achavam graça, na s...
	– Meus pequenos! Acreditem que tudo isto, toda esta beleza que está a vossa frente, pode parecer estranho, mas foram mesmo os Feldon quem construiu com a ajuda preciosa dos elfos! – Ao dizer aquilo o velhinho ficou deslumbrado mais uma vez com a alegr...
	– Quando os elfos ficaram a saber da guerra que se tinha instalado entre os Feldon e os anões, foram ao encontro das duas
	raças para apazigua-las e quando lá chegaram, já vários anões tinham sido transformados em pedra, a tenção era enorme mas o encanto dos elfos acalmou mesmo aquela raça poderosa, à partir dali os Feldon deixaram os anões seguir o seu rumo na história, ...
	– Fatal porquê?
	– Porque o encanto que os elfos lançaram na floresta verdejante, detetou a maldade que os seus corações passaram a manifestar! A partir desse momento os Feldon viram-se impedidos de lá entrar, aquele encanto é muito poderoso e nem a força de um ser do...
	– Anões transformados em pedra de verdade? Como era possível? – Gritou uma das crianças que o velhinho anão logo identificou.
	– Como te chamas meu pequeno? – Perguntou, a sua voz tinha um tom demasiado fino derivado ao seu tamanho e que dava a sensação que lhe saía pelo nariz deixando no ar um tom esquisito.
	– Edmundo! – Respondeu todo sorridente, naquele momento sentia que todos os olhares estavam virados para si.
	– Bem! Pequeno Edmundo, os Feldon possuíam um poder enorme quando usavam os seus olhos enormes, conseguiam
	transformar em pedra quem lhes quisesse fazer mal, muitos estarão a perguntar-se porquê que não transformaram os elfos em pedra, bem, acontece que os elfos, ou melhor, Lothortien quando reparou que era nos olhos dos Feldon que estava o seu maior poder...
	– Os anos passaram e a raça humana chegara finalmente a esta região, ela já existia na altura dos Feldon só que em menor quantidade, os elfos descobriram-nos na outra ponta de Belinur, estou a falar da raça humana com a vossa estatura se é que me estã...
	– É uma raça que se corrompe com muita facilidade, dividiram-se em grupos e depressa se tornaram invejosos, quiseram tomar o mundo só para si, poucos foram aqueles que não deixaram o mal entrar em seus corações buscando sabedoria junto dos elfos que p...
	– Está a querer dizer que os nossos corações são fracos? Vamos morrer mais cedo, é isso? – Outra pergunta fazia-se ouvir no meio da multidão.
	– Fraco de coração não quer dizer isso, aquilo que os elfos descobriram foi que vocês humanos de estatura alta e que chegaram depois de nós anões, mas só que ao contrário de nós, vocês vieram para destruir este mundo, e olhem que tudo aquilo que os el...
	– Os elfos tomaram então a decisão de proteger a floresta e quem conseguiu lá entrar conta que eram seres altos e mágicos, que faziam as coisas com amor e sem destruir o mais insignificante dos seres vivos, não comiam carne e a água que bebiam era àqu...
	quem dissesse que tais animais não existiam e que não passava novamente de histórias inventadas por quem lá entrou.
	– Eu pelo menos não acredito em tudo o que está a contar, a nós e aos nossos filhos. – Outra voz fez-se ouvir, atrás dessa, vieram outras, na verdade nem todos eram crentes e não querendo intrometer-se nas crenças de cada um, o velhinho anão continuou...
	– Ainda hoje só entra na floresta quem estiver livre de qualquer tipo maldade, foi este o encanto deixado pela magia dos elfos e essa placa ainda lá se encontra na entrada da floresta, está escrita na linguagem dos elfos que passo a traduzir.
	“Quem com intenção maldosa ou de coração possuído pelo mal, tentar entrar na floresta verdejante já mais verá a sua beleza interior!”
	– Foram poucos os que lá entraram, guardando como recordação a beleza e a magia que a floresta oferecia, mas ouve quem fosse expulso devido a maldade que traziam nos seus corações.
	– Os anões nunca entraram na floresta verdejante? – Uma outra pergunta fez-se ouvir ao fundo da multidão.
	– Os anões nunca conseguiriam entrar na floresta, não me sinto bem em dizer isto, mas os nossos corações estiveram sempre carregados de maldade, está na nossa natureza e os elfos compreenderam isso assim que olharam para a raça dos anões!
	– O que é que tem dentro da floresta para que os que possuem maldade no coração não possam lá entrar? – Uma outra pergunta fez-se ouvir.
	– Uma boa pergunta! Os elfos não são humanos, como já vos contei e também não são mortais, eles são seres muito especiais e muito puros, acontece que se alguém com maldade estiver próximo do coração dos elfos e a sua intenção seja destruir esse coraçã...
	– O coração dos elfos? Está a dizer que só existe um coração para todos os elfos?
	– Precisamente!
	– E esse coração fica na floresta? É por causa dele que o encanto foi lançado?
	– Sim! Quantos de vós já olhou mesmo daqui, que por vezes uma luz intensa ilumina a floresta verdejante? – Os velhinhos olharam para a multidão e sorriram de satisfação, quase toda a multidão tinha os seus braços levantados. – Aquela luz é o coração d...
	– Mas á um tempo atrás disseram que os elfos eram seres imortais.
	– Eram e continuarão a ser! Até hoje nunca o encanto dos elfos foi quebrado ao ponto dos maus sentimentos chegarem perto do seu coração, mas até os imortais têm os seus pontos fracos.
	Depois de responder, o velhinho anão baixou a cabeça, ficara até um pouco mais aliviado por não terem gritado em desacordo, logo a seguir voltou a levantar a cabeça e reparou que todos olhavam para si.
	– Os anos passaram a uma velocidade estonteante, os belos elfos partiram não se sabe para onde, mesmo assim ainda há quem diga que alguns ficaram por aqui e que só aparecem nas noites de lua nova para cantarem para aqueles que partiram, outros dizem q...
	– A maior parte dessa história deve ser uma mentira enorme! – Ouviu-se uma voz gritar, logo a seguir outra e outra.
	– Os senhores que estão aí sentando acreditam de verdade que os elfos existiram? – Aquela pergunta fez a multidão calar-se virando as atenções para os velhinhos, um longo silêncio fez-se sentir por parte destes mas a ansiedade por uma resposta consumi...
	– Nós acreditamos que os elfos existem! – Respondeu desta vez o velhinho que se encontrava a esquerda do velhinho anão, usava um manto de algodão branco por cima de um manto mais grosso e
	escuro, a ele também a magreza se notava pela fundura dos seus olhos.
	– Acaso algum de vós já presenciou a auréola azul luminosa que Zilion possui por cima da sua cabeça? – Os velhinhos olharam então em redor esperando que alguém se manifestasse e para sua desagradável surpresa não ouviram resposta, a tristeza instalou-...
	– Aquela auréola foi-lhe dada pelo sábio dos elfos, se não acreditarem de verdade o que o vosso mestre diz, nunca a conseguirão ver! – Depois de terminar, passou novamente a palavra ao velhinho anão e enquanto se discutia a veracidade daquela história...
	– Vejo que vocês também não o encontraram! – Disse Tomé de braços abertos.
	– Será que ele está nesta linha temporal? – Perguntou Mark ao passar com os dedos da mão esquerda no queixo enquanto olhava para todas as direções.
	– Vocês ouviram aquele velho anão? Será que ele estava a falar sobre o mestre Lothortien que conhecemos? – Perguntava Semian ao reparar agora que o velhinho anão ao invés de estar
	sentado estava de pé para ficar um pouco mais alto que algumas crianças que recusavam sentar-se.
	– O velhinho estava a referir-se dele mesmo meu amigo. – Respondeu Tomé enquanto olhava na mesma direção de Semian.
	– Será que aquela história da auréola foi mesmo verdade? – Perguntou Semian a Tomé.
	– Vamos guardar essa pergunta para Lothortien, ele melhor que todos irá poder respondê-la.
	– Quem são vocês e o que fazem aqui!
	– Céus! É aquela voz novamente. – Disse Mark com alguma tremedeira na voz.
	– Lembram-se do mestre Lothortien ter falado dos espíritos com sentimentos muito maus? – Disse Tomé olhando para eles, quando mexeram as suas cabeças positivamente, terminou dizendo. – Pode ser o caso de estarmos a ser seguidos por um!
	Os três forasteiros olhavam em volta mas não vislumbravam qualquer movimento que os deixasse preocupados, aquela sensação de estarem a ser seguidos por um espírito com o sentimento mau quase se apoderou deles, agora mais que nunca ficava o desejo de e...
	– Olhem mais além! – Gritou Mark apontando com a cabeça.
	Bem perto de uma das paredes da praça, encontrava-se uma jovem mulher sentada numa caixa feita de madeira, ela pegava com tanto carinho o seu bebé que até dava gosto de presenciar, tinha cabelos castanhos longos e soltos, estava descalça e vestia um v...
	– É o guarda Oslo! – Gritou Semian de alegria. – Vamos ter com ele, gostava de saber o que faz ele ali, será que são familiares?
	– Não faço ideia, mas vamos perguntar-lhe, estranho é ele ter uma aura como a de Lothortien a sua volta. – Respondeu Mark.
	– Sim! Agora entendo! – Gritou Tomé de alegria. – Os espíritos distinguem-se pela sua iluminação, quando aquela aura se extinguir, deixará de ser espírito para se tornar numa alma.
	Oslo parecia estar meio perdido no meio daquela multidão, mas aquela criança parecia querer dizer-lhe algo para não querer sair dali.
	– Oslo! – Chamou Semian ao chegar perto.
	– Sim? Não me lembro bem mas acho que é esse o meu nome. – Respondeu, o seu bigode sobressaia tapando-lhe a boca como sempre.
	– Viemos pedir-lhe para voltar ao mundo dos vivos. – Disparou Mark num tom lacónico.
	– Ao mundo dos vivos? – Respondeu meio confuso.
	– Mark! Deixa que eu explico. – Pediu Tomé, olhou para Mark e este abanou a cabeça aceitando a sugestão do amigo.
	– Senhor Oslo! Lembra-se do que lhe aconteceu quando tentava cavalgar até a floresta verdejante?
	– Cavalgar? Não, eu estava, não me lembro bem, de repente a chuva caía sem parar, então corri aqui para dentro, mas todas estas pessoas que estão aqui presentes, não as conheço, não sei o que aconteceu mas algo não está bem, logo depois lembrei-me e f...
	– Alguma destas pessoas é-lhe familiar? – Perguntou Semian chegando-se o mais perto possível.
	– Sim! Penso que sim. – Respondeu sorrindo. – Está a ver aquela criança que esta ao colo daquela mulher?
	– Sim!
	– Chama-se Oslo.
	Os três forasteiros entreolharam-se de arrepio, por instantes até pensaram que ele estivesse a brincar.
	– Então quer dizer… – Interveio Semian admirado com aquele momento.
	– Penso que aquela criança que está ali! Sou eu mesmo. Não é estranho? – Voltou a responder sorrindo, logo a seguir o sorriso esvaneceu-se. – Aquela mulher chamou-lhe Oslo, foi aí que me lembrei do meu nome, por isso ela pode muito bem ser minha mãe e...
	– Oslo! O senhor foi atingido precisamente por um raio de um relâmpago quando tentava cavalgar até a floresta verdejante. – Tomé tentava explicar para Oslo entender como ele tinha ido ali parar.
	– Não me lembro de ter pegado no cavalo depois de… Céus, eu nem me lembro dos vossos nomes, conheço-vos de qualquer lado
	mas não sei de onde.
	– Eu chamo-me Mark, lembra-se?
	– Eu chamo-me Semian!
	– E eu chamo-me Tomé! Isto vai ser mais complicado do que eu pensava, vai ser difícil fazer Oslo lembrar-se. – Disparou olhando para os amigos.
	– Oslo, o senhor morreu quando foi atingido pelo raio de um relâmpago. – Interrompeu Semian, logo a seguir reparou que Oslo parecia nem estar a tomar atenção ao que eles diziam já que naquele momento a atenção dele estava apenas virada para o casal qu...
	– Senhor Oslo, esta a ouvir o que estamos a tentar explicar? – Mark tentava desviar a atenção dele com o casal mas Oslo parecia ter tomado a sua decisão.
	– Morri? Eu estou mesmo aqui, sinto-me a mim próprio, não era suposto eu sentir-me flutuar? Só não me lembro como vim parar ao passado, aqui devia ter os meus dois anos, sim estou no meu passado. – Interveio Oslo olhando para a mulher que naquele mome...
	– Mas o senhor está a flutuar, ou melhor, o seu espírito paira no ar, o senhor ainda não reparou? – Disse Mark olhando para o guarda que se perdera em pensamentos.
	– Aqueles ali podem ser familiares parecidos com os seus pais. – No meio de tantas incertezas, Semian tentava arranjar uma outra explicação e ao ver Oslo virar-se com rapidez para Semian pelas palavras acabadas de dizer, Tomé inclinou-se para que a at...
	– O que queremos dizer! – Tomé olhou para Semian muito suavemente, depois continuou.
	– Isto pertence realmente ao passado, é para aqui que os espíritos vagueiam antes de passar para aquele lado ali e é por isso que não conseguiu comunicar com eles, estando daquele lado eles já não nos ouvem, não sei se aquele casal são os seus pais, p...
	– Morto! Quer dizer que morri mesmo?
	– O mestre Lothortien pediu-nos que o viéssemos buscar novamente para o mundo dos vivos. – Interveio Semian um pouco mais alegre agora que parecia que Oslo começava a entender.
	– Então! – Oslo olhou para os três forasteiros muito admirado. – Vocês não morreram também?
	– Quem, nós? Não! – Responderam em uníssono.
	– Como Lothortien não podia vir busca-lo sozinho, ele mandou-nos em seu lugar! Oslo, por favor volte, ele está a sua espera, disse que ainda não era chegado a sua hora. – As palavras de Tomé ganharam um tom tão suave que até os amigos que o acompanhav...
	– Verdade vos diga, não sei se quero voltar ou ficar por aqui mais um pouco. – Oslo respondeu com alguma tristeza enquanto olhava para o casal, naquele momento deu-se conta do quão amado estava a ser aquele bebé, todo aquele carinho e a alegria que aq...
	– Isso é o que teremos que investigar e ajuda-lo a lembrar-se por que razão pretende ficar no lugar de voltar, pode ser importante. – Interrompeu Mark.
	– O problema, senhor Oslo! – Continuou Tomé. – É que no caso de decidir ficar, muito provavelmente daqui a algum tempo, passará para o outro lado, mas engana-se se pensa que ficará nesta linha temporal junto com os seus familiares, muito bom seria se ...
	– O quer dizer com isso? Não posso ficar aqui para sempre? – Perguntou Oslo com alguma tristeza.
	– A linha temporal que lhe pertence é aquela que fica muito próximo do presente e caso decida ficar, a sua alma regressará ao ponto em que aconteceu a sua morte. – Respondeu Tomé, Mark e Semian olhavam perplexos de admiração, de alguma forma estavam e...
	– Pode-me explicar um pouco melhor? Regressarei ao ponto em que se deu a minha morte, é isso? – Voltou a perguntar.
	– Isso mesmo! Quero dizer, o seu espírito não, mas a sua alma sim, a história da sua vida terminará precisamente nesse ponto, os seus pais e os seus amigos chorariam a sua morte sem que o senhor pudesse mudar tudo novamente, para mudar alguma coisa, e...
	– E como explica isto tudo? Estas pessoas, os meus familiares! – Oslo fez um compasso, depois continuou dizendo. – As almas deles estão praticamente ali e não parece que tenham morrido neste preciso momento, se não morreram como é que permanecem como ...
	– Vou explicar melhor para o senhor entender. – Respondeu Tomé seguido de um compasso, quando sentiu que a atenção de Oslo estava toda virada para si, prosseguiu com o seu raciocínio. – Pode não ter sido nesta linha temporal que os seus familiares mor...
	– Neste momento estou a lembrar-me que os meus pais ainda não morreram! Como podem eles permanecer ali e eu não? – Voltou a perguntar ainda confuso.
	– Se os seus pais não morreram, aqueles ali não podem ser eles e muito provavelmente ainda não tinham nascido nesta era, o que nos leva a crer que viajamos muito mas muito tempo no passado e o que me leva a perguntar qual o propósito de nos encontrarm...
	– Céus! Como não me lembrei logo! – Gritou Semian deixando todos de boca aberta e assustados.
	– Do que foi que te lembraste para tamanho grito? – Perguntou Mark ainda pálido pelo susto.
	– Quando o Tomé disse que esta era a era de Zilion, logo ali naquele momento tinha ficado tudo explicado. – Dizia Semian muito entusiasmado.
	– Tudo explicado o quê? – Perguntaram em uníssono.
	– Que aquele casal com a criança ao colo não eram os pais do Guarda Oslo e com isso perdemos demasiado tempo em raciocínios, a era de Zilion foi vivida á mais de duzentos anos no passado, por isso eles ainda nem sequer tinham nascido.
	– E para vos ajudar, só agora é que me vou lembrando aos
	poucos, tarde demais não acham? – Interveio Oslo entristecido com a intervenção de Semian.
	– Senhor Oslo, noto que a sua memória esta a regressar conforme se tenta lembrar, mas se os seus pais estão vivos, aquelas duas pessoas devem ser seus avós ou bisavós, esta é mais uma razão quando disse a pouco que quereria permanecer aqui e se o senh...
	– Sim, agora estou a lembrar-me aos poucos. – Oslo estava escandalizado, como se enganara ao pensar que aqueles eram seus pais. – O meu bisavô chamava-se Oslo, como me enganei tanto mas as parecenças são enormes.
	– A pergunta que devemos fazer agora é… – Interveio
	Mark e quando reparou que os outros estavam a espera da sua conclusão, continuou. – Porque é que veio o guarda Oslo cair nesta linha temporal? Quando já todos pensávamos que a razão eram os seus pais, agora que sabemos que não é o caso, o que posso di...
	– Senhor Oslo, o senhor lembra-se de mais alguma coisa? –
	Perguntou Tomé. – Qualquer coisa que lhe tenha escapado, por exemplo, se desejou muito estar aqui ou pensou ver alguém que não fosse a sua família.
	– Ainda tenho a minha memória um pouco turva mas… – Respondeu ao mesmo tempo que se esforçava, o seu corpo forte pairava de um lado para o outro e quando voltava parecia que iria dizer algo mas depois voltava novamente a pairar muito pensativo, então ...
	– Sim! Agora lembro-me do que aconteceu comigo. – A alegria estava-lhe estampada.
	– As pessoas a fugir das trovoadas, sim, a manhã estava magnificamente linda quando vocês chegaram e quando vos deixei com o mestre, resolvi ir ter com o meu pai para ver se precisava da minha ajuda, ele está a construir aquela aldeia enorme perto das...
	– O raio de um relâmpago atingiu-me, depois só me lembro do mestre… Sim, o mestre estava tão magnífico como sempre,
	brilhava de uma forma majestosa, foi incrível e belo a forma como agarrou o meu corpo, mas depois aconteceu algo ainda mais maravilhoso e foi então que vi uma… Uma linda donzela… Sim, não sei de onde apareceu, mas era a mais bela que já vi.
	Ao ouvir o que Oslo acabara de dizer, Tomé emocionou-se, começou a lembrar-se no que acontecera na altura em que Lothortien carregava o corpo do guarda nos seus braços.
	– Senhor Oslo, por favor diga-me, os cabelos dela eram vermelhos? – Perguntou Tomé cheio de ansiedade.
	– Sim, eram vermelhos e tinha os olhos alaranjados, nunca tinha visto uns olhos tão lindos, por momentos dei comigo a pensar se seria uma elfo que vinha para me salvar, mas depois lembrei-me o que o mestre me disse um dia destes, “os elfos nascem com ...
	– Os raios de uma trovoada na minha direção? – Semian não queria acreditar. – Ela quem? Cabelos vermelhos?
	– Semian, quando viste Oslo nos braços de Lothortien,
	desataste a correr na direção dele, nós ainda gritamos para parares mas não nos ouviste, de repente um clarão enorme aconteceu e vocês desapareceram logo ali, por um momento pensamos que tinham sido apanhados pelos raios daqueles relâmpagos, mas pelos...
	– Ela? Estão a falar de quem? – Voltou a perguntar Semian descontroladamente.
	– Amigo Semian! – Interveio Tomé. – No momento daquele clarão eu também pensei que os raios das trovoadas que caíram na vossa direção vos tivessem apanhado, era impossível fugir dali naquele momento, teria que ser alguém possuidor de tamanha rapidez e...
	– O mestre pousou o meu corpo no chão e o senhor Semian ajoelhou-se e foi naquele momento que reparei que eu estava fora do meu corpo, senti-me pairar mas nunca me apercebi que tinha morrido realmente, nada daquilo fazia sentido para mim, sim, quando ...
	o que se lembrava aos poucos, sentia que estava tudo a chegar-lhe com uma rapidez enorme.
	– Eles chamavam por mim e eu respondia, estou aqui, estou aqui, mas apenas olhavam para o meu corpo deitado no chão, foi então que pensei em Zilion, sim, foi nele que pensei com todas as forças que tinha, “se é Zilion que queres ver eu levo-te, mas le...
	– Mas se pensou em Zilion, a coisa muda de figura! Lembro-me de ter ouvido algo sobre uma batalha. – Disse Mark.
	– Penso que é nesta linha do tempo e precisamente nesta manhã que Zilion irá lutar contra o senhor das trevas! Céus… Quando entramos aqui dentro, eu calculei mais ou menos que quem aqui vivia seria Zilion, mas estava longe de me aperceber que foi prec...
	do que ouvimos não foi muito alterado.
	– Não precisas ficar triste por não te teres lembrado amigo Tomé! – Disse Mark para o amigo. – Acredito que as nossas mentes estavam mais preocupadas em encontrar o guarda Oslo que parte da história que aconteceu e que nos foi contada deixou de ser pr...
	– Mark tem razão, já que nos encontramos aqui e agora que nos encontramos despreocupados em procurar Oslo, também sou a favor de presenciar asse combate enquanto aqui ficarmos nesta linha do tempo. – Disse Semian em apoio.
	– Mas a prioridade agora é a decisão de Oslo. – Disparou Tomé.
	– Não posso voltar sem ver Zilion! – Comentou Oslo preocupado. – Os senhores podem voltar, não se preocupem comigo que eu prometo voltar à vida e assim que presenciar Zilion o meu desejo estará concretizado!
	– Nada disso! – Interveio Semian. – O mestre Lothortien confiou-nos um pedido que não devemos recusar, fazê-lo voltar enquanto é tempo, por isso! – Semian atirou-se a Oslo para lhe agarrar o braço, mas ficou horrorizado quando a sua mão trespassou-o d...
	– Trata-se de um espírito amigo Semian e por mais que o
	quiséssemos tocar, a verdade é que os espíritos e as almas não possuem corpo físico nas linhas do tempo, a diferença é que podemos comunicar com os espíritos e com as almas já não podemos, em contra partida poderíamos absorver os sentimentos maus de u...
	– Nesse caso o melhor é irmos todos. – Disse Mark.
	– Vocês não se esqueceram que lá fora está a chover a cântaros pois não? – Interrompeu Semian.
	– Temos que fazer um esforço, à não ser que entretanto regressemos ao presente antes de chegarmos lá fora. – Disse Mark novamente.
	Logo a seguir viraram-se e seguiram em direção ao corredor com acesso ao exterior das montanhas, pelo caminho, acharam estranho não terem ouvido mais aquela voz estranha e assustadora, quando lá chegaram, o tempo mantinha-se cinzento e escuro, a chuva...
	– Três cavalos davam-nos muito jeito neste momento. – Disse Mark sorrindo antes de se precipitar para baixo daquela chuva intensa.
	– Umas capas também. – Interrompeu Semian.
	– Paremos com os lamentos meus amigos, não as tivéssemos despido e ainda estaríamos com elas. – Tomé já se convencera que para presenciar Zilion, teriam todos de fazer qualquer sacrifício. – Como só podemos tocar e sentir apenas os bens materiais, vam...
	– Mas, a pé nunca mais lá chegaremos. – Interferiu Mark que começava a sentir o vento frio que a chuva trazia à sua passagem. – Será que dá para comunicarmos com o mestre Lothortien e assim ficar mais fácil para nos deslocarmos até a floresta verdejan...
	– É melhor não, apesar de tudo ele deve saber o que estamos prestes a fazer neste momento, vocês esqueceram-se que ele é a nossa segurança se nos perdermos em algum ponto do tempo? – Interveio Tomé.
	– Mas penso que podemos conseguir chegar até a floresta, isto se o mestre Lothortien nos der tempo para permanecermos mais um pouco nesta linha temporal! – Por fim Tomé olhou para Oslo, sentiu que a vontade que tinha para encontrar Zilion era enorme e...
	– Não é só Oslo que necessita ver Zilion com os próprios olhos, já que aqui nos encontramos, não nos custará muito se tentarmos e por isso é melhor arrancarmos já para não perdermos o início. – Disse por fim Tomé que se preparava para começar a correr.
	– Tens a certeza que terá sido nesta manha que tudo começou? – Perguntou Semian para se certificar, já que Tomé era o único dos três que conseguia utilizar melhor o pensamento e lembrar-se de tudo.
	– Não a cem por cento, mas quase e isso é suficiente para tentarmos certificar se tudo aconteceu neste mesmo dia, agora vamos! – Respondeu Tomé, depois partiu para encorajar os outros.
	Os quatro partiram sem olhar para trás, a chuva intensa fustigava aquela região magnífica mesmo desfavorecida pelo mau tempo, a dado momento e depois de terem caminhado um bom bocado, os três forasteiros começaram a ter imensas dificuldades de visibil...
	– Como podemos nós sentir a chuva a ponto de nos molharmos e Oslo não? – Gritava Mark para se fazer ouvir.
	– No meu raciocínio, os espíritos tornam-se intransponíveis enquanto permanecerem espíritos. – Gritou Tomé em resposta, logo a seguir levantou o braço direito um pouco acima dos olhos para poder ver o horizonte, mas a chuva impedia que se visse o que ...
	– Nós também não deveríamos sofrer as consequências das linhas temporais. – Gritou Semian em desacordo.
	– É o preço que temos que pagar meu amigo, é o efeito traiçoeiro das nossas mentes que nos obrigam a passar por estes calafrios todos, por um lado é horrível, mas por outro ficamos a perceber o que passaram todos os que viveram este momento no passado...
	– Cuidado, há uma poça enorme mais adiante, vão ter de a contornar porque pode ser bastante funda, penso que este solo já deve estar farto e não consegue absorver toda esta chuva. – Gritou Oslo.
	– Estamos aqui porque nos foi pedido, não podemos perder as oportunidades todas que nos estão a oferecer para escrevermos a história verdadeira como nos pediu Lothortien, no entanto teremos que ter cuidado, pois existem formas de podermos prejudicar g...
	– Está bem Tomé. – Gritaram Mark e Semian em uníssono.
	– Espero lembrar-me que estivemos aqui e que nada disto tenha sido apenas um sonho. – Voltou a gritar Mark. – Sim! Porque até dos melhores sonhos nos esquecemos quando acordamos!
	O esforço era enorme para levar de vencido aquele temporal que se fazia sentir, durante algum tempo a caminhar e a escorregar em algumas possas de água, onde a maioria das poças eram pequenas
	e chegava-lhes apenas até aos joelhos, não bastou para os assustar, os uivos dos lobos tornavam-se ensurdecedores a medida que se iam aproximando, no horizonte, a floresta verdejante tornava-se cada vez maior, uma luz intensa e florescente irradiava n...
	lobo corria, pensaram que ao tratar-se de um espírito, fosse na direção de Oslo que o lobo investia afinal, teoria essa que se esfumou quando o viram desaparecer em direção a floresta verdejante.
	– O que se passou aqui? – Gritou Semian para Tomé.
	– Por instantes pensei que ele nos tivesse visto no passado. – Respondeu Tomé.
	– Não faz sentido algum Tomé! – Interveio Mark desesperado. – Se isto já aconteceu, como poderia ele notar a nossa presença, nós somos do presente, quero dizer, do futuro neste caso, como poderia notar a presença de alguém que ainda não nasceu sequer?
	– Sim, tens toda a razão amigo Mark! – Disse Tomé. – Estou tão empenhado em descobrir como tudo isto funciona que me estou a perder em mim mesmo!
	– Já pararam para pensar se por acaso já cá não estivemos antes? Se não estamos a fazer praticamente o mesmo percurso? As mesmas perguntas? – Semian estava incrédulo ao pensar que talvez estivesse a ficar maluco. – Isto tudo é tão complicado de compre...
	– É assombroso e fascinante ao mesmo tempo! – Dizia Tomé gritando, a chuva continuava a cair com bastante força mas ele parecia não sentir. – O teu raciocínio faz algum sentido Semian, mas só de pensar nessa teoria já me deixa assustado, o melhor que ...
	Já avistavam a entrada da floresta quando repararam que Oslo pairava no mesmo sítio, estava ali parado enquanto olhava para a figura que estava mais adiante, os forasteiros ainda estavam longe mas conseguiam ver que a figura era enorme e ostentava um ...
	VOLTANDO AO MUNDO DOS VIVOS
	Os olhos foram-se abrindo lentamente, tudo ali estava turvo naquele momento, o susto foi enorme quando a imagem se tornou mais nítida, este misturou-se com a admiração e a alegria que sentiram quando viram o guarda Oslo mesmo ali a sua frente, Mark ap...
	– Deixa-te disso! – Disse Tomé num tom baixinho. – Ela também deve ter centenas de anos de idade, não podemos amar algo que esteja fora do nosso alcance, por isso acalma o teu coração meu amigo, além disso, tinhas que ter quase o dobro do teu tamanho ...
	– Será que no mundo existe mulher mais bela do que ela? – Perguntou Semian.
	– Existe! – Respondeu Tomé. – Aquele fantasma que vi lá fora, era a mais bela e só de pensar nisso já estou arrepiado.
	– E pensar que ainda agora me acabaste de dizer que não podemos amar algo que esteja fora do nosso alcance. – O sorriso manhoso de Semian em resposta a Tomé era bem visível, mas no fundo ele sabia que o amigo tentava apenas avisá-lo para as consequênc...
	A sala estava bem iluminada pelas tochas de resina, Mark sentia-se mais aconchegado e a conversa que mantinha com o guarda Oslo fizera-o esquecer-se por instantes o mau bocado que passou na linha temporal do passado, Semian continuava paralisado e enc...
	– Mestre Lothortien, depois desta pequena aventura ao qual me deixou deveras deliciado, muitas perguntas foram surgindo ao qual seria necessário que nos respondesse.
	– Responderei com todo o gosto jovem Tomé! Mas primeiro quero vos informar que estes dois elfos me auxiliarão quando chegar a hora de vos mostrar toda a verdade. – Disse Lothortien, o seu sorriso doce sempre presente já não passava despercebido.
	Semian levantou-se apressadamente enquanto Mark demorou mais um pouco para se levantar, mas logo a seguir aproximou-se com Oslo ainda maravilhado pelo guarda ter-se decidido a voltar à vida e ao chegarem perto, repararam que os dois elfos eram quase t...
	– Como se chamam? – Perguntaram em uníssono.
	– No fim vocês descobrirão – Respondeu com algum secretismo.
	– Que idade tem esta bela donzela? – Perguntou Semian olhando para cima e quando encontrou os olhos da elfo, sorriu.
	– Por favor Semian, não sejas indelicado. – Interrompeu Tomé virando-se para o amigo.
	– Não foi indelicadeza, eu só…
	– Queres mesmo saber meu pequeno? – Respondeu a elfo inclinando-se para se aproximar dele, o sorriso dela era apaixonante.
	– Apenas curiosidade, só isso! – Respondeu Semian olhando para a elfo novamente, cada vez que olhava para ela ficava paralisado disfrutando da sua beleza.
	Os três forasteiros estavam encantados e olhavam para cima como se estivessem a olhar para o topo de uma montanha, ao reparar no encanto demonstrado pelos forasteiros, Lothortien levantou-se e a sua aura reluziu intensamente, a sala ficou ainda mais i...
	– Agora as perguntas! Oslo estava aflito quando regressou, por isso é que tive que faze-los regressar também. – Disse Lothortien. – Espero não tê-los feito perder algo de importante.
	– Muito obrigado! – Interrompeu Oslo olhando para os forasteiros em forma de agradecimento. – Se algum dia precisarem dos meus serviços, não hesitarei.
	– Ora essa! O mestre Lothortien é que merece os agradecimentos todos, foi ele que nos proporcionou esta pequena viagem ao qual estou muito grato do fundo do coração. – Interveio Mark e logo a seguir virou-se para Lothortien. – O que lhe queria pergunt...
	– Os sacrifícios têm um preço jovem Mark, no entanto, o cérebro de qualquer ser vivo é a criação mais perfeita que existe, todo o ser que tenha o privilégio de sonhar ou viajar no tempo já mais morrerá na realidade se por um acaso a sua mente corresse...
	– A dor e o sofrimento fazem parte do sentimento que por sua vez obriga a mente a passar uma informação real, mas no caso de perigo de morte numa linha temporal ou num sonho, a verdade é que o cérebro possui um mecanismo de defesa eficaz e aí acordar-...
	– Então aí poderemos morrer na realidade? – Perguntou Tomé com todo o interesse.
	– Não! Mas ficarão perdidos entre o sonho e a realidade, ficarão presos no tempo, quando vos enviei para procurar o espírito de Oslo, foquei a minha atenção toda nele, então a vossa mente teria que viajar varia etapas de forma automática até o encontr...
	– Então como é possível acordarmos depois de um sonho em que não existe perigo? – Tomé voltou a perguntar para terminar com a sua dúvida. – Porque se nos deitarmos e sonharmos, ao fim de umas horas o nosso cérebro acordar-nos-á para nos levantarmos.
	– A isso, é dado o nome de descanso! – Respondeu Lothortien, o seu sorriso contagiou Tomé que também sorria enquanto olhava para si, no fundo sabia que aquela pergunta iria ser feita.
	– Vocês humanos ou outro ser vivo precisam de descanso quer façam muito ou pouco, a dado momento o vosso corpo precisará de descansar, ou seja, terão que dormir e enquanto dormem têm obrigatoriamente de sonhar, se for um sonho mau, acordarão várias ve...
	– Só mais uma pergunta! – Disse Tomé levantando o braço para Mark desculpando-se logo de seguida. – Se no caso de o nosso cérebro nos prender no tempo, não poderá alguém tentar acordar-nos a força?
	– Seria perigoso, porque no caso de se perderem no sonho e ficarem parados no tempo, funcionaria como se a vossa mente
	estivesse fora do vosso corpo e ao mesmo tempo se vissem a vós próprios sem poderem reagir, ficariam na escuridão por tempo indeterminado, onde nada existe que pudessem tocar, até o perigo resolver aparecer para obrigar o vosso cérebro a ficar ativo p...
	– Os elfos não dormem? – Perguntou Mark aproveitando a conversa dos sonhos.
	– Não jovem Mark! – Respondeu Lothortien. – Mas descansamos e sonhamos como todos, mas os nossos olhos nunca se fecham para dormir, não está na nossa natureza.
	– Aquilo que presenciamos no mundo das almas aconteceu de facto? – Perguntou Mark novamente.
	– O mundo das almas existe precisamente para se tomar decisões importantes por parte dos espíritos, ela situa-se numa linha temporal onde os vivos não podem ir nem ver a olho nu, um espírito que caia no mundo das almas, terá o tempo necessário para de...
	fazendo-o desistir de voltar por pensar que ficará na mesma linha temporal para sempre.
	– Desistir de voltar? Porque haveria eu de não querer voltar se morresse neste momento? – Perguntou Mark novamente, naquele momento parecia estar obcecado por perguntas e respostas.
	– Alguém que vos é querido por exemplo, ou um desejo enorme de perseguir as histórias do passado. – Respondeu Lothortien, depois concluiu olhando para todos à sua frente. – Imaginemos que de repente morriam numa das vossas viagens e encontrar-se-iam n...
	– E podemos decidir quando voltar? – Mark não dava oportunidades aos seus amigos tal não era a ânsia.
	– Não! Um espírito pode permanecer até um tempo determinado, mas quando decidir finalmente voltar, já poderá ser tarde demais, por isso vos pedi para demoverem Oslo a voltar o mais rápido possível.
	– E eu quase decidi ficar! – Intrometeu-se Oslo precisamente quando Mark já se preparava para outra pergunta, estavam todos tão atentos às perguntas que Lothortien respondia repentinamente que se esqueceram que ele tinha ali ficado a seu pedido.
	– O que aconteceria se Oslo decidisse ficar? – Perguntou Tomé aproveitando a distração de Mark.
	– Passaria para o outro lado retornando precisamente ao momento em que foi atingido pelo raio do relâmpago que originou a sua morte, a história de Oslo ficaria escrita praticamente até àquele ponto da linha temporal, tudo o que se passou á bem pouco t...
	– Aquando da nossa chegada! Se me perguntassem se acreditaria na existência dos elfos, quase estaria pronto a dizer que não! – Tomé estava emocionado, nunca pensara que tal coisa lhe fosse acontecer em vida, ainda mais quando se trata do sábio dos elf...
	– Neste momento sinto-me mais que agradecido, mas antes de pensar sequer em encontrar Belinur, ou saber da existência da vossa
	raça, uma voz chamou por mim e pelos meus amigos aqui presentes, ao princípio pensei tratar-se de um sonho, até saber que eles também receberam o mesmo chamamento, então dei comigo a pensar que não era possível três pessoas terem o mesmo sonho, resolv...
	– Quando o vi pela primeira vez, o meu coração saltou de emoção, foi então quando o ouvi falar, era a mesma voz do chamamento e aí o meu coração quase saiu do lugar, apresentou-se a nós como o sábio dos elfos, mas eu ouvi algo de muito diferente que t...
	– Sim jovem Tomé! – Interrompeu Lothortien com uma voz ainda mais doce e suave, então inclinou-se na direção dele e disse. – Ouviste muito bem! Mas quero que guardes só para ti até vos contar a história que mudará os vossos comportamentos.
	Mark e Semian estavam admirados com todo aquele jogo de palavras, que por momentos sentiram que Tomé ouvira algo mais e eles não.
	– O que quer isto dizer? Tomé, o que foi que ouviste a mais que nos tenha passado ao lado? – Semian perdera-se ali por momentos, olhou para Tomé que sorria para Lothortien, esperava por uma resposta por parte do amigo mas este ignorou-o por completo.
	– Apenas ouvi algo grandioso tal como tu amigo Semian, ser o sábio dos elfos é ser o primeiro de todos! – Interrompeu Tomé sabendo que se respondesse a verdade ao seu amigo, este não iria compreender. – Estamos aqui para ouvir a verdade e contar a tod...
	– Como é que o Tomé ouviu e nós não? – Perguntou Mark.
	– Porque tem a mente mais aberta que a vossa! – Respondeu Lothortien virando-se para Mark. – Eu falei para todos ouvirem, mas só quem tem a mente aberta conseguiu ouvir nitidamente, nem todos estão dispostos a ouvir e acreditar, é por isso que chamei ...
	– E como saberemos que a nossas vozes chegarão até eles? Não seria mais fácil ser o mestre Lothortien fazer chegar a sua voz até eles tal como fez connosco? – Perguntou Tomé. – Afinal de contas se nós aqui nos encontramos, foi porque nos chamou até aq...
	– Poucos seriam aqueles que me ouviriam, teriam que se dispor a vir até mim como vocês fizeram e nem todos irão acreditar de verdade, o mal será sempre uma presença constante para desacreditar o bem. – Respondeu. – É por isso que é mais fácil acredita...
	– E as histórias que ouvimos nas nossas terras? Serão realmente verdadeiras? – Perguntou Semian.
	– Em parte são! O problema é que o ser humano vive carregado de emoções muito complicadas, muito difíceis de entender. – Respondeu.
	– Como em parte mestre? – Semian reparou em lothortien alguma desilusão que o estava a deixar triste. – A verdade é que os elfos existem como nos foi contado!
	– Á muito tempo atrás, o comportamento dos humanos voltou a manifestar algo que não via a centenas de anos quando o mal tentou tomar conta do mundo. Os seus corações estavam a deixar de acreditar no bem e os mais inteligentes que só por si, já possuía...
	tinham, para não deixar os seus corações caírem na escuridão da ganância e da inveja, resolvi mandar os humanos nascidos nesta região que possuíam uma mente mais aberta, escolhi um grupo de cem que estivessem dispostos a levar a minha mensagem, grande...
	– Lembro-me que o que vimos no mundo das almas estava a acontecer exatamente como ouvimos, mas com mais clareza. – Interrompeu Semian.
	– Mas do lobo branco que nos assustou, não ouvimos! – Disse Mark.
	– Sim! Um lobo branco enorme! Era assustador e belo ao mesmo tempo, os seus olhos deitavam fogo e os seus dentes eram capazes de partir a rocha mais dura. – Concluiu Tomé.
	– Aquele lobo branco que viram… – Interrompeu Lothortien ao reparar no olhar e no silêncio deles procurando em cada parede pelo desenho do lobo que viram no mundo das almas, aquele pequeno momento mesmo antes de terminar a frase deixou-o deliciado com...
	– Mas como? Estarei eu a sonhar? Eu ouvi mesmo o mestre Lothortiem dizer que um elfo consegue transformar-se em lobo? – Perguntou Mark quase em estado de choque, Tomé, Semian e Oslo olhavam para o elfo que estava mesmo ali a sua frente tentando imagin...
	– Os elfos conseguem transformar-se em qualquer ser que não tenha sentimentos. – Respondeu Lothortien, mas logo a seguir continuou. – Menos num ser humano.
	– Os lobos não têm sentimentos? – Perguntou Mark ainda sem acreditar enquanto olhava atentamente para o elfo e por um breve momento, imaginou-o a transformar-se de forma maravilhosa num lindo unicórnio mas nada perguntou acerca deste, “ os unicórnios ...
	– Também não! O ser animal não tem sentimentos, a não ser que ganhem esses sentimentos forçosamente, o mal tem tentado passar por várias vezes o seu sentimento maldoso para os seres vivos de raça animal, mas a maior parte dos seres vivos de raça anima...
	– Porquê que o ser vivo animal não tem sentimentos? Deve saber como nós, o que está certo e o que está errado. – Perguntou Tomé, Oslo que estava tão atento preferiu ficar a ouvir apenas, pensava que se interviesse poderia quebrar o que estava a ser di...
	– O ser animal só faz o que está certo, mata apenas para se alimentar, pratica constantemente o bem, não sente ódio nem inveja. – Voltou a responder.
	– Então os elfos sempre ficaram aqui? Nunca partiram? Podemos pensar que ao cruzarmo-nos com um qualquer ser vivo animal, é no fundo um elfo que estará ali? – Perguntou Semian encantado com a ideia, mas ainda fora de si.
	– Quando encontramos Belinur, achei por bem ficarmos por aqui, nunca daqui saímos e quando o ser humano chegou a esta região, muito poucos nos viram e os que viram ficaram encantados, se ficarmos muito tempo junto de vocês corremos o risco de enfraque...
	foi transformarmo-nos num ser vivo animal, mas convém dizer que todos os elfos não estão muito longe daqui e nem todos permanecem transformados, já uma grande parte da nossa raça vive na floresta verdejante.
	– Foi precisamente o que um dos velhinhos historiadores contou na linha temporal do passado, mas lembro-me deles terem dito também que os elfos eram seres imortais e mesmo antes de entrarmos no mundo das almas, o senhor também nos garantiu que eram im...
	– E somos imortais, mas a verdade é que os vossos sentimentos têm um poder destruidor enorme do qual não nos conseguimos defender se nos mantermos longe da nossa resina por muito tempo, pois é essa resina que nos fortalece enquanto estivermos ausentes...
	– Disse que os humanos eram a fraqueza dos elfos, no entanto salvaram o guarda Oslo! – Interrompeu Semian.
	– Os vossos sentimentos destroem a nossa raça e por isso, não podemos conviver no vosso ambiente por muitos anos, porque envelheceríamos à mesma velocidade que vocês, mas morreríamos mais cedo, por isso, os elfos têm-se mantido presentes no vosso mund...
	mesmo correndo algum risco é impedir que o mal, o poder das trevas que vimos esta manhã lá fora, mate os humanos com sentimentos bons para ficarem os maus e assim aumentarem o poder das trevas novamente!
	– Para ficarem os maus? – Perguntou Tomé.
	– Sim! Se os seres humanos com sentimentos maus aumentarem a sua população, as trevas voltarão a ganhar o seu lugar no mundo novamente, por isso, cada vez que as trevas em forma de tempo tenebroso como aquele que vimos lá fora se manifesta, é para eli...
	– Como se distinguem as trevas de um mau tempo qualquer? – Perguntou Tomé novamente.
	– As trevas manifestam-se sob qualquer mau tempo, o que muda é a sua ira, pode chegar com mais ou menos ira, mas não quer dizer que não façam falta as nuvens carregadas de água, existe uma altura do ano que tem que chover para carregar o solo de água ...
	visto assim desde que o conheceram, até Oslo que convivia diariamente com ele, ficara admirado.
	– Á muitos anos atrás, as trevas tinham um rosto, mas quando foi destruído, todos pensamos que ela não voltaria mais, foi então que percebemos que as trevas tinham permanecido mesmo depois de destruída, a verdade é que não se consegue eliminar o mal q...
	– Disse que as trevas tinham um rosto, quem era? – Tomé fazia pergunta atrás de pergunta e juntamente com o seu entusiasmo, dava a entender que queria muito contribuir para solucionar o problema.
	– Era um feiticeiro chamado Hugor que a possuía como sua. – Respondeu.
	– Mestre Lothortien! – Chamou Oslo depois de ouvir o que Lothortien acabara de dizer. – Como é que ele era? É que das histórias que ouvi nunca passei muita atenção a esse feiticeiro ou o que lhe aconteceu depois.
	– Era um ser humano jovem e inteligente que tinha bondade no seu coração, mas foram os seus sentimentos que o traíram e
	quando soubemos que ele estava a aprender feitiçaria, avisamos Zilion para que ficasse atento para o perigo que ele poderia representar para o mundo, o coração de Hugor estava a mudar conforme avançava na feitiçaria, tudo aconteceu á muitos anos atrás...
	– Na altura em que viram aquele lobo branco correr na direção da floresta verdejante, foi na verdade para desviar as atenções de Hugor para Zilion poder atacar.
	Tanto aqueles três forasteiros como Oslo, ao ouvirem aquilo olharam de soslaio na direção do elfo novamente e sorriram, “ bem que podia ser aquele elfo o tal lobo não acham? ” perguntavam baixinho“ é muito difícil de imaginar” respondiam.
	– Mestre! – Gritou Oslo de ansiedade e quando captou a atenção dele, disse.
	– Eu vi Zilion e vi também o lobo branco, ele passou distante de Zilion e seguiu na direção do homem que estava vestido com um manto escuro, tinha também um bastão escuro com ele e quando olhei para Zilion fiquei maravilhado, pois era ele, foi a ele q...
	– Estás com mais sorte que nós que nem sequer o vimos! – Disse Tomé num tom triste, depois virou-se para Lothortien e disse. – Mestre Lothortien! Oslo disse que viu uma luz azul por cima da cabeça de Zilion, lembro-me que um dos velhinhos que contavam...
	– Sim, era mesmo uma auréola! Fui eu quem lhe deu para se sentir com coragem para desempenhar o que lhe foi pedido e lancei também um encanto para ela aparecer só a quem nele acreditasse. – Respondeu, para logo depois acrescentar.
	– Fico feliz por teres chegado a tempo de o ver Oslo, penso até que bem lá no fundo tu já acreditavas e acreditaste tanto que quiseste ver com os próprios olhos!
	– E o homem que viste de manto escuro era o feiticeiro Hugor sim, o senhor das trevas. – Terminou com um enorme sorriso para o guarda Oslo.
	– Então o que os velhinhos contaram acerca de Zilion e da auréola azul era mesmo verdade! – Disseram os três forasteiros em uníssono muito baixinho olhando assustadoramente uns para os outros, então viraram-se para o guarda Oslo e perguntaram-lhe se e...
	– Sim! Acredito porque o mestre disse finalmente e acredito também porque vi com os meus próprios olhos. – Respondeu Oslo sorrindo de alegria.
	– Então ele pode voltar novamente? – Perguntou Tomé.
	– Hugor nunca mais voltará, mas as trevas podem voltar a ganhar um rosto novamente se os humanos não mudarem o seu comportamento.
	– Continuando a matar quem tem sentimentos bons? – Perguntou Mark.
	– Também, mas se os comportamentos não mudarem, as trevas regressarão e contagiarão todos os seres humanos, por sua vez estes matar-se-ão uns aos outros e destruirão o mundo e com a extinção do mundo, também iremos nós porque sem a natureza não existi...
	– Nós viemos mesmo para destruir o mundo? – Perguntou Tomé com tristeza da sua raça ser a causadora da extinção.
	– Sim! Por mais que me custe ser sincero, nunca menti sobre
	os problemas que o mundo enfrentou e agora mais que nunca sobre os problemas que o mundo vai enfrentar. – Respondeu Lothortien, depois encostou a sua mão direita no ombro de Tomé e disse suavemente. – Jovem Tomé, se esta mensagem que vou enviar atravé...
	Por fim quando Tomé se virou para os seus dois companheiros, só lá se encontrava Semian, Tomé olhava para todos os lados a procura de Mark mas não o viu, perguntou a Oslo se o teria visto sair, só que este estava com tanta atenção a ouvir tudo o que e...
	– Ele foi buscar as vossas coisas que deixaram lá em baixo para poderem trabalhar. – Disse a elfo sorrindo, coisa que deixou Semian novamente de queixo caído.
	Passado algum tempo Mark entrava novamente na sala de Lothortien e consigo trazia as folhas de papel e os paus de carvão que tinham abandonado quando seguiram Lothortien.
	– Sabiam que está uma linda tarde? Só dei por isso quando cheguei lá fora, penso que passamos muito mais tempo na linha temporal do que o tempo que passamos aqui, tenho a impressão que o tempo parou enquanto estivemos ausentes.
	– A questão é que nas linhas temporais o tempo passa muito mais depressa! – Para alegria daqueles que se encontravam na sala, ouviu-se a voz do elfo que se encontrava junto de Lothortien, passara
	o tempo todo calado desde que os forasteiros o conheceram, que no final quase que passava despercebido caso não tivesse intervindo.
	– Mestre Lothortien! Podemos começar então, a verdade é que estou ansioso para conhecer a verdadeira história! – Disse Tomé olhando para cima, o seu entusiasmo era enorme e a vontade de esperar era bastante pouca, mas depois da pequena aventura que ti...
	– Compreendo o teu entusiasmo jovem Tomé, o teu e o dos teus amigos, não me importaria de começar agora, mas neste momento sinto o cansaço dos vossos corpos e para fazer as coisas bem, é preciso que vocês estejam com bastante energia porque tudo isto ...
	OS FELDON E OS ANÕES
	Mal a primeira luz do dia se preparava para nascer por trás das montanhas do Norte e da cordilheira, o guarda Oslo depressa se dirigiu para acordar os três forasteiros, a sala onde dormiam estava quente, as tochas de resina que Lothortien mandou insta...
	– Eu bem vos disse para se deitarem cedo! – Dizia Oslo enquanto os abanava.
	Não demorou a levantarem-se tal não era o entusiasmo, lavaram-se e depois de se vestirem, seguiram Oslo até ao segundo
	piso onde já estava uma bela refeição reforçada a espera deles, algum tempo depois de terem comido voltaram a subir até a sala de Lothortien, para sua feliz surpresa já lá se encontravam também os dois elfos sorrindo como sempre, mais tarde Lothortien...
	– Mestre Lothortien! Sentiremos a presença do Mal? – Perguntou Tomé.
	– Jovem Tomé, desde que os humanos apareceram que o mal se tornou uma presença constante e se entranhou nas mentes mais fracas e mais fechadas, essas mentes não tinham qualquer tipo de crença e só viam o que lhes era oferecido por maldade, essas mente...
	– Embora estejamos sedentos de conhecer a verdadeira história, para podermos mostrar ao mundo como tudo aconteceu de verdade, será que ela fará mesmo mudar o comportamento da humanidade? – Voltou a perguntar.
	– O mal já foi derrotado várias vezes no passado jovem
	Tomé! No entanto, com o crescimento da humanidade a este ritmo, não se pode permitir que as trevas a dominem, se elas voltarem a ganhar rosto novamente o mundo estará condenado daqui a muitos anos, tudo isto que estão a ver agora, irá ser destruído pe...
	De seguida Lothortien começou a contar para que eles retrocedessem no tempo e ao iniciarem a viagem sentiram que tudo era mais suave do que da primeira vez, sentiam as suas mentes pairar como se o peso deixasse de existir, tudo estava leve e a paisage...
	deslumbrados, eram os Feldon junto ao pântano tentando apanhar os lagartos enormes que fugiam desgovernados, por momentos as suas mentes ficaram por ali para que conhecessem melhor esta raça.
	“Os Feldon eram criaturas muito possantes, não tinham menos de três metros e meio de altura e antes mesmo de nós chegarmos, esta raça já existia á muito tempo em Belinur”, contava lothortien enquanto a mente dos três forasteiros pairavam para que comp...
	era aquilo que estava a matar sem perdão, a cada passo que davam o calor das labaredas ia-os aquecendo e quando repararam nos seus corpos peludos quentes e secos, saltaram de alegria, as labaredas que arderam toda a noite passaram a ser tratadas com d...
	Foi precisamente nas montanhas geladas, que os anões construíram as suas grutas de uma forma magnífica, tudo ali dentro parecia um autêntico labirinto, passagens secretas foram construídas para se poderem defender de possíveis ataques, mas tudo ali er...
	Tudo começou quando naquela noite de tempestade que assolava a região dos Feldon, os anões viram um raio atingir o solo e repararam que uma enorme chama ardia naquela região, então partiram em busca de algumas labaredas para aquecer as suas grutas gel...
	já se encontrava apagada, a depressão caiu sobre os anões que ficaram sem saber o que fazer, “tanto tempo a caminhar para nada encontrarmos”, diziam com uma tristeza enorme, resolveram então procurar e foi sem esforço que descobriram uma entrada que d...
	o chão começou a estremecer por todos os lados, o anão corajoso começou a correr com medo mas chocou contra qualquer coisa mole, ao não passar atenção voltou a correr noutra direção para fugir àquilo que pensava ser um tremor de terra, sem que se aper...
	então quando olharam para cima e ainda incrédulos só caíram em si quando tiveram a certeza do que estavam a ver, o anão corajoso tinha escalado até onde se encontravam as labaredas a arder e na altura em que se preparava para esticar o braço para tira...
	perigosos, os três anões ficaram ali quase toda a manhã escondidos na pequena floresta entre o rio e as montanhas e com o passar do tempo a fome começou a apertar, como nada havia ali para caçarem, os três anões resolveram comer os frutos que abundava...
	– Temos que arranjar uma maneira de lhes roubar as labaredas sem darem por isso! – Disse um dos três anões enquanto comia uma peça de fruta do tamanho de uma castanha.
	– E como faremos isso? Eles são enormes e perigosos, se nos apanharem seremos mortos e até serão capazes de nos comer com uma dentada.
	– Esperamos que eles saiam para caçar novamente, então entraremos mesmo que só lá fiquem alguns, será mais fácil.
	– O que foi aquilo? Vocês sentiram?
	– Aquilo o quê?
	– Acho que estava ali alguém a olhar para nós.
	– Vamos mas é procurar onde nos esconder e dormir no caso de ficarmos aqui alguns dias.
	– Já vos passou pela cabeça que talvez estivesse ali algum monstro daqueles a observar-nos e tenha ido chamar os outros?
	– Deixa-te de coisas, quem quer que tivesse sido já se foi embora sem nos crer fazer mal!
	O tempo foi passando e com algumas folhas que foram apanhando do chão e alguns galhos, lá construíram um abrigo camuflado para passarem ali os dias que fossem precisos, dali também conseguiam ver a entrada e no caso daqueles seres enormes se ausentare...
	vida daqueles três anões, já que na altura em que resolveram arrancar foram surpreendidos com a presença de mais quatro anões que tinham chegado das montanhas geladas naquele preciso momento.
	– O que fazem aqui? – Perguntou um dos anões que ficou algo assustado com a surpresa!
	– Os nossos superiores ficaram preocupados com a vossa demora e mandaram-nos verificar se não foram capturados por aqueles que chegaram de barco a três noites atrás.
	– Tirando aqueles monstros, não vimos mais qualquer tipo de movimento.
	– A não ser que aquele grupo de monstros que vimos ainda a pouco, tenham saído tão furiosos para os atacar!
	– Sim, pode ter acontecido isso, mas como é que eles foram descobertos? Também serão monstros como aqueles?
	– Não faço ideia, mas aqueles monstros devem ter algum vigia lá em cima no pico das montanhas, não existe outro ser vivo que veja ao longe melhor que nós!
	– Quem quer que tenha chegado, só espero que os monstros fiquem por lá entretidos bastante tempo enquanto nós vamos até lá dentro tirar aquela preciosa chama para levar ao nosso povo!
	– Nós vamos roubar uma coisa que não é nossa!
	– Aquilo veio do céu, por isso pertence a todos e nós vamos buscar a nossa parte!
	Depois de combinarem como iriam agir para entrarem no interior das montanhas sem chamar atenção, quatro dos anões partiram em direção as montanhas e três ficaram de vigia no caso de tudo correr errado, algumas horas depois os anões que ficaram de vigi...
	– E agora, o que é que fazemos?
	– O nosso dever é esperar para ver o que vai acontecer a seguir! Se eles forem apanhados, a nossa função é ir avisar os nossos superiores.
	– Podemos arranjar alguma coisa para distrair aqueles monstros para dar mais tempo aos nossos amigos!
	– Nem pensar, ficaremos aqui sem chamar atenção.
	– E ficaremos aqui sem fazer alguma coisa para os ajudar?
	– É exatamente isso que temos que fazer, imaginem que eles
	já fizeram o seu trabalho e ao chamarmos a atenção daqueles monstros estaremos a pôr em risco tudo o resto, é isso que querem?
	– Não!
	– Não!
	– Então vamos esperar, aqueles monstros ainda estão longe.
	Algum tempo depois, os Feldon encontravam-se já perto das montanhas sem se notar qualquer sinal de tenção por parte destes, dava a sensação que o que quer que tivessem encontrado perto da floresta os tivesse acalmado da sua ira, infelizmente os seus c...
	que quando os quatro anões entraram, tiveram que ficar algum tempo a espera da melhor oportunidade para tirar a pesada tocha e essa oportunidade apareceu quando as fêmeas decidiram ir comer, foram para uma sala que ficava no piso mais alto e foi então...
	– Quando chegamos lá em cima, estava tudo bem e os monstros que ficaram de guarda tinham subido com aqueles gritos todos, começaram a comer aqueles lagartos que tinham apanhado, o cheiro lá dentro era horrível e quase vomitei por duas vezes, até o mas...
	– Mandaram-na de lá de cima.
	– Como és burro! Se a mandássemos ela apagar-se-ia quando chegasse ao chão. A solução que encontramos quase nos denunciou.
	– E qual foi?
	– Um de nós teve que ir a procura de alguma coisa que pudesse ser útil para tirarmos a labareda sem chamar muita atenção, olhei para o corajoso e disse-lhe que agarrasse na sua coragem e fosse a procura de uma corda ou um limo de uma árvore qualquer
	que fosse bastante comprido, qual não foi o nosso espanto quando ele regressou sorrindo com uma outra chama, tanto trabalho a subir aquela parede até ao teto e mesmo lá em cima estava uma chama dentro de uma sala cheia de lagartos mortos, disse-nos qu...
	Depois de explicado, os anões partiram em direção as montanhas do norte e quando lá chegaram foram recebidos como heróis por terem levado o aquecimento para as suas grutas tão frias, fizeram fogueiras enormes para se aquecerem e passaram a ter ilumina...
	Nas mentes daqueles três forasteiros o deslumbramento era imenso enquanto ouviam a voz de Lothortien que se manifestava de vez em quando para concluir aquilo que tinham acabado de presenciar.
	“ Como viram, os Feldon eram enormes e por causa daquela tocha que os anões tiraram do interior das montanhas, foi o suficiente para se gerar guerra e ódio entre aquelas duas raças. “
	A BATALHA
	Enquanto ouviam a voz doce de Lothortien a explicar, uma nova imagem depressa apareceu nas suas mentes, foi quando o mau tempo daquela paisagem que lhes apareceu de repente que sentiram que algo lhes parecia familiar, “já aqui estivemos”, diziam, o lo...
	branco e volumoso era incrível visto de cima, então a voz suave e humilde de Lothortien entrou-lhes novamente pelos ouvidos, “foi exatamente aqui que tudo começou.”
	Na entrada da floresta encontrava-se Zilion, o guardião mais velho de todos os humanos, encontrava-se ajoelhado olhando para o chão molhado, ensopado pela chuva que não parava e atraiçoado pela sua velhice que insistia constantemente em diminuir-lhe a...
	Apoiando-se com as duas mãos no seu bastão, ergueu-se com um esforço doloroso enquanto olhava em seu redor procurando encontrar o seu opositor aparecer no horizonte longínquo para não ser surpreendido.
	– Não posso permitir que as trevas dominem o mundo, não posso falhar com a minha promessa! – Pensou quieto e vigilante.
	Tardando por se aproximar para o inevitável encontro, o jovem feiticeiro Hugor encontrava-se agora escondido no deserto não muito longe da entrada da floresta, vestido de negro e agarrado ao seu bastão de madeira preta, este dirigira-se até ali alimen...
	– Zilion! Chegou a hora de te mostrar que a minha força é
	maior que a tua, nem tu a cair de tão velho nem a magia da floresta vão conseguir impedir que o mundo me pertença, irei lançá-lo na escuridão e quem não me seguir será lançado para dentro do mais quente dos vulcões! – Pensou Hugor olhando para o céu d...
	Quando Zilion sentiu a aproximação dele, não esperou ser atacado, levantou o seu bastão e uma onda verde florescente precipitou-se na direção de Hugor que acabou por não obter o efeito desejado, Hugor tinha conseguido travá-la com o seu bastão e em re...
	Quando Hugor decidiu avançar para atacar novamente, o lobo branco apareceu sem avisar intrometendo-se para o atrapalhar e precipitando-se de dentes afiados na sua direção foi o suficiente para desviar a sua atenção, no momento certo, Zilion levantou o...
	“ Que o mal que carregas no coração se transforme num enorme vazio, para o sentimento que possuis servir apenas o bem. “
	E foi através das palavras elficas emitidas pela sua voz, que um poder enorme a sua volta começou a formar-se, o bastão expeliu
	uma luz incandescente transformando-se num círculo verde florescente que o envolveu no seu interior, dando lugar a um escudo poderoso que o iria proteger de qualquer ataque que viesse do seu opositor, ao avistar Hugor a alguma distância, desferiu o go...
	– Foi isto que guardei para ti, Hugor! De agora em diante a tua tarefa vai ser a de servir fielmente o bem e nada mais farás até te redimires de todo o mal que fizestes, não terás direito ao teu pensamento e ao teu corpo até aprenderes a amar as coisa...
	Asas enormes começaram a sair como espetos das costas de Hugor cortando o corpo do jovem feiticeiro que se contorcia de dores agonizantes, em segundos o seu pequeno corpo tornou-se comprido e desfigurado, as mãos e os pés transformaram-se em enormes g...
	– Mais um pouco e estará completo! – Pensou sorrindo, nem a chuva que caía intensamente o importunava.
	Hugor contorcia-se de dor para tentar inverter o ataque, mas aquelas enormes e pesadas garras já tinham pisado o seu bastão
	destruindo-o num ápice, algo ainda pior estava para acontecer, no momento em que se debatia para se equilibrar no seu novo e terrível corpo para se defender de Zilion, a sua visão virou-se para Zorte onde deixara a sua família julgando estarem seguros...
	– Mas o que é… Ó não, como é que pode! Ele está aqui a minha frente, como é que pode, o meu filho! Este corpo! Não!
	Fazendo um esforço enorme para se adaptar naquele corpo estrondoso, Hugor encheu-se com a fúria que uma parte do coração que não ficou oco permitia, abriu as asas enormes que agora tinha, bateu com as pastas frontais com tanta força que estremeceu vio...
	– Céus! Ainda não está completo, o que acabei de fazer…
	A cara de horror de Zilion estava-lhe estampada, a transformação de Hugor estava incompleta, o coração não ficara completamente oco por dentro e agora aquele que era uma ameaça para o mundo, tornara-se numa ameaça incontrolável e cheia de fúria maldos...
	– Será que ele desconfiou que eu me dividi em dois e que ao mesmo tempo eu estava em outro lado? Céus! Só pode ter acontecido isso. Ele descobriu tudo, por isso saiu daqui descontroladamente, mas como é que ele possui parte da magia dos elfos? Terá ro...
	então que a outra parte de si ainda estava em Zorte e teria que agir depressa, pois aquele dragão enorme e poderoso dirigia-se para lá cheio de fúria.
	– Tenho que os pôr a salvo! Tenho que lhes arranjar uma família humilde, mas não poderão ficar juntos, exerce um enorme poder maléfico sobre eles que Hugor não pode resgatar para si, o mundo estaria perdido se isso acontecesse, para chegar a Zorte mes...
	SELINA
	Enquanto o enorme dragão Hugor vasculhava tudo para encontrar os filhos, já Zilion se encontrava de regresso às montanhas e nos seus braços carregava um bebé que naquele momento chorava precisando de atenção, quando chegou a sua sala oval pousou o beb...
	– Sinto que o teu poder está nos teus cabelinhos e nos teus lindos olhos. – Dizia olhando para ela.
	– O que irei fazer contigo para cresceres em segurança? Se
	caíres em mãos erradas as consequências serão catastróficas, será que uma família humilde amolecerá o teu coração? Teremos que tentar não é minha pequena? – No fundo, Zilion sabia que aquela criança embora nascida com o propósito de aumentar o poder d...
	– Mas é tão linda. – Disse Nádia assim que a viu, tudo o que a diferenciava das outras crianças não demoveram aquele casal que se apaixonou assim que a viu.
	– Por favor! Cuidem dela, mostrem-lhe constantemente o que está bem, o que é bom, cada vez que se afastar do bem, façam-na ver que é o caminho errado e dêem-lhe todo o vosso amor e carinho. – Disse Zilion olhando para a bebé. – Ela vai precisar de tod...
	– Muito obrigado mestre! Eu e Xavier já até temos um nome para ela. – Disse Nádia com uma enorme alegria.
	– E posso saber qual será? – Perguntou Zilion muito interessado.
	– Vai chamar-se Selina, a mais bela do mundo. – Respondeu Xavier alegremente, já que a emoção que sentia naquele momento era indiscritível e as lágrimas começavam a escorregar-lhe pela cara.
	– Muito bem, Selina será. – Disse Zilion olhando para a pequena Selina. – Serás a criança mais amada da região, quanto mais te sentires amada, melhor.
	Selina com o passar dos tempos passou a ser amada como combinado, todos os dias e todas as manhãs Zilion levava-a até ao parque de flores para ela se sentir perto da natureza, apreciava a alegria dela enquanto corria atrás das borboletas para tentar a...
	a tratou como tal, tratou-a sim mais como uma irmã que nunca teve, muitas vezes chegava mesmo a perguntar porquê que Xavier e Nádia não lhe ofereciam uma irmã ou um irmão, algo que deixou Zilion feliz porque reparou que ela parecia já não ter réstia d...
	– Um dia vais precisar minha filha. – Dizia Xavier.
	Ao fim de algum tempo a refletir, Selina acabou por aceitar, aprendeu a defender-se com a espada e com o corpo e à noite ia ter com Zilion para que a ensinasse a usar a mente, ficavam horas naquilo, depois de terminado ia a correr para contar a Dima s...
	encontrava agora a sua frente era um terreno aberto enorme onde os aromas da natureza se misturavam, dali conseguia ver a floresta verdejante que ficava longe e que parecia chamar por si, foi então que a magia aconteceu, um lindo e raro cavalo negro c...
	– Vou chamar-te Skill! – Disse Selina passando a mão no seu dorso, o cavalo negro não se fez rogado e aceitou o nome como se a compreendesse nitidamente, nunca mais se largaram um ao outro e todas as manhãs encontravam-se no parque das flores até Skil...
	ILHA NEBULOSA
	Dezoito anos se passaram num ápice desde aquela batalha entre Zilion e Hugor o jovem feiticeiro que tentou quebrar a paz por maldade, mas muito antes de aquela batalha acontecer, a paz reinava entre os seres vivos de várias raças e uma delas era a raç...
	no mundo afinal não estava só, as trevas também ali se encontravam para serem a sombra da harmonia seguindo-a para se poder opor as suas decisões, ao longo dos tempos, muitas batalhas foram travadas entre o bem e o mal num universo quase desconhecido,...
	Visto da escuridão infinita do espaço irrespirável, aquele planeta azul e verde era a luz da vida em rotação permanente, ao aproximar-se da sua atmosfera, o calor mortífero da proteção invisível dava mostras da sua força tão poderosa, já em plena atmo...
	A Ilha Nebulosa não era uma ilha qualquer, nela guardava-se todo o tesouro humano que outrora sofreu na pele a fúria do mal, foram levados para ali com o objetivo de construírem uma nova vida e serem felizes, para terem ali naquele pequeno ponto do mu...
	nevoeiro constante que tornava a ilha muito gelada ao não deixar o sol quebrar a sua proteção para oferecer o seu calor precioso, mas era este anel que mantinha a ilha praticamente invisível aos olhos do mal, desde que passaram a viver ali isoladament...
	No mar do Sul da ilha, a manhã passara muito devagar e as águas estavam calmas como sempre, mas naquela manhã gelada gozava-se de um sossego pouco comum, embora o nevoeiro fosse uma presença constante naquele pequeno ponto do mundo, os pescadores já á...
	pescadores e das redes a baterem na água uma ou outra vez, coisa que era pouco habitual naquela zona pesqueira, aquilo que era habitual e o que mais gostavam de ouvir, era mesmo o barulho dos peixes a bater nas redes cheias, juntamente com os cânticos...
	ZILION
	As montanhas Feldon eram as mais perfeitas para se habitar e em comparação com muitas outras existentes em Belinur, a verdade é que estas eram enormes e possuíam dois picos de onde se podia vislumbrar uma área enorme da região, um dos picos era o mais...
	Enquanto na ilha nebulosa pouco passava das cinco da tarde, nas montanhas Feldon que era uma hora mais tarde o sol já se escondia tornando a sua cor mais avermelhada, era precisamente no cimo do pico mais alto das montanhas Feldon, que se encontrava Z...
	duzentos anos e os seus cabelos brancos ondulavam ao sabor do vento, a sua barba era branca e chegava-lhe até ao peito, o seus magníficos olhos cinzentos brilhavam com a pouca claridade que ainda havia, estava vestido de um branco sujo que lhe tapava ...
	Naquele momento, os três forasteiros que já viviam aquela história na segunda pessoa e que em alguns momentos era narrada pela voz suave de Lothortien enquanto pairavam maravilhados com a presença de tantos detalhes daquela paisagem virtual magnífica,
	“ainda hoje as pessoas pensam que Zilion foi amaldiçoado por nós, mas como irão testemunhar, nada disso aconteceu”, disse Lothortien, depois continuou novamente a enviar através da sua mente várias ondas de imagens que fez Tomé, Mark e Semian suspirar...
	– Era assim que devia ser para sempre, o mundo a girar em torno da felicidade e do amor, a natureza é que manda e sem ela não vale a pena existirmos, é por isso que ainda aqui estou, tudo porque o meu dever ainda não está terminado e só preciso ter um...
	De repente eis que bem lá em baixo e como que se de um relâmpago se tratasse, logo chamou a atenção vigilante de Zilion, era bastante minúsculo e aproximava-se com uma velocidade enorme, mas Zilion depressa ficou aliviado quando reparou quem se aproxi...
	tarde e a noite era maravilhoso, mesmo com a ausência do sol sentia-se o calor e os aromas que aquela paisagem magnífica espalhava todos os dias tornando aquela região ainda mais deslumbrante e única, no pico das montanhas Zilion sorria ao vê-los a ca...
	– Parece que foram feitos um para o outro! – Pensou Zilion enquanto olhava alegremente para os dois, ele sabia que era a voz da liberdade e da alegria que os unia de verdade, vê-los cavalgar com tanta alegria naquela tarde-noite avermelhada onde o cal...
	Mas foi no meio daquela alegria toda que algo mais chamou a atenção de Zilion, bem atrás de Skill vinha uma matilha de lobos brancos tentando apanha-los mas sem sucesso comparado com a velocidade que aquele cavalo negro possuía, foram várias as vezes ...
	que se de uma ordem se tratasse, os lobos pararam e regressaram para as suas terras novamente, por fim, Zilion olhou uma ultima vez ao seu redor e constatando que a região ficaria em seu completo sossego, desceu para a sua sala oval construída pelos F...
	O ALIVIO DE CONSCIÊNCIA
	Ao chegar a sua sala, Zilion encontrou Dima, criada de infância de Selina, ela encontrava-se ali porque se oferecera também para limpar a sala de Zilion na ausência da sua senhora, a cor da sua pele era a mais escura de todos os humanos que se encontr...
	– Ainda bem que te encontro Dima! – Falou ao chegar perto.
	– Mestre! Que susto, como é que faz para desaparecer e
	aparecer sem darmos por isso? – Disse Dima olhando para cima ao encontro dos olhos dele e ainda meio assustada pela surpresa repentina, sorriu quando viu a auréola azul pairar por cima da cabeça de Zilion, Dima já acreditava nele muito antes de conhec...
	– Vai chamar Selina, diz-lhe que quero falar com ela! – Pediu-lhe Zilion com a voz doce e sorrindo ao mesmo tempo.
	E sem sequer perguntar, Dima largou o que estava a fazer e partiu, ao sair da sala, a porta transformou-se em parede e como que por magia deixou de haver porta, era um dos grandes segredos que mantinham muito bem guardados qualquer acesso fácil à sal...
	algumas das pinturas ali desenhadas pelos Feldon aquando da sua estada no interior das montanhas e todos os desenhos que ali se encontravam eram feitos com a tinta das raízes que provinham da terra dos lobos, que depois de apanhadas elas eram espremid...
	tinham do que aqueles olhos enormes no meio de tanto pelo, algum tempo depois ao chegar lá em baixo, o frenesim da multidão era enorme e algo confuso de se perceber, uns gritavam e outros conversavam sobre o dia-a-dia do mundo dos vivos, ali havia de ...
	“Abram os vossos corações para a vida, para a paz, para a amizade, para a solidariedade e para o amor, troquem bens entre vocês, entreajudem-se uns aos outros e o mundo já mais se perderá porque enquanto a paz existir, todos os seres que vivem neste m...
	Foram estas as palavras escritas a pedido de Zilion com a promessa de tudo fazer para a paz reinar no mundo.
	Na praça das montanhas e com o diminuir da luminosidade do sol indicando que o dia já estaria no seu final, já se começava a sentir a confusão para o final de mais um dia passado ali dentro a trocar os seus haveres por outros, enquanto parte das pesso...
	pouca dura já que as correntes de ar mais fresco depressa tomavam o seu lugar obrigando assim o ar mais quente elevar-se para os pontos mais altos, foi quando ainda disfrutava daquela tarde-noite maravilhosa que avistou Selina que se preparava naquele...
	– Senhora! – Gritou enquanto corria alegremente na direção dela.
	– Dima prepara-me um banho, estou toda suada. – Disse quando viu Dima correr desviando-se de um grupo de pessoas que se encontrava ali perto.
	– Sim senhora! Mas antes tem que ir ter com o mestre, ele mandou chama-la e parecia ser urgente.
	No preciso momento em que Dima informava Selina, aproximava-se Edmundo que logo se precipitou em direção a elas assim que viu Selina chagar mesmo encontrando-se ele na outra ponta do acampamento, era um belo rapaz jovem com um metro e oitenta e cinco ...
	montanhas geladas do Norte para caçar búfalos, coisa que se tornou parte das suas tarefas semanais já que a carne deste animal era muito apreciada por toda a população, mas ao ver Selina e Dima perto de Skill, não se conseguiu conter e antes de partir...
	– Selina! Cada dia que passa tornas-te mais bela, a menina já decidiu se quer casar comigo? – Disse sorrindo.
	– Podes esperar sentado Ed. Isso nunca irá acontecer sabes muito bem. – Depois de responder a Edmundo, Selina virou-se para Dima e disse. – Vai preparar-me o banho que já lá vou ter.
	– Sim senhora! – Dima baixou a cabeça e seguiu.
	– Mas não gostas nem um pouco de mim? – Perguntou Edmundo aproximando-se ainda mais de Selina.
	– Gostar até gosto! Mas não ao ponto de casar contigo! – Respondeu Selina enquanto tirava a sela do dorso de Skill para este puder descansar. – Agora se me das licença, tenho que ir, o mestre espera-me.
	– Não desistirei de ti, não irás casar com outro sem ser comigo! – Gritou Edmundo regressando depois para junto dos outros que o esperavam na outra ponta do acampamento que ficava no exterior das montanhas, milhares de tendas feitas de madeira com tel...
	Embora os elfos tivessem manifestado que matar qualquer ser vivo iria contra os seus desejos, a verdade é que nada mudou, os humanos ignoraram esta indicação já que foi mesmo antes dos elfos chegarem a Belinur que os humanos matavam para se alimentare...
	Selina já se encontrava no corredor principal para o interior das montanhas admirando toda aquela arquitetura como sempre, mas para quem o visitasse pela primeira vez depressa ficaria maravilhado com tal visão, era um corredor enorme com uma largura d...
	conversava com duas pessoas num quarto com pouca luminosidade e viu que uma das pessoas era uma mulher, depressa entendeu que aquelas duas pessoas poderiam ser os pais do rapaz, foi então que ao aproximar-se mais um pouco ouviu a mulher dizer.
	– Mas nós criamos-te como se fosses nosso filho verdadeiro, demos-te todo o amor e carinho que tínhamos.
	Selina não queria acreditar no que ouvia, perguntava-se quem eram aquelas pessoas e por que motivo as estava a ver naquele momento, então começou a sentir a pulsação do coração nas suas veias deixando-a muito assustada, mas mesmo tentando com todas as...
	– Porquê que não me contaram antes, eu teria aceitado porque aprendi a amar e a gostar das coisas, tudo o que tenho e o que sei hoje foi graças a vocês, a verdade devia ser sempre contada e não esconde-la. – Dizia o jovem.
	Logo depois a visão de Selina tornou-se turva e escura novamente, então aquela imagem dissolveu-se de repente fazendo-a regressar sem reparar no jovem que naquele preciso momento olhou para trás parecendo ter sentido a presença da mente dela mesmo est...
	– Selina! Selina! – Ouviu-se chamar.
	– Mas o quê… Mestre? Desculpe! Onde estou? – Perguntou
	Selina com cara de espanto ainda atordoada, olhava em seu redor a procura de uma explicação, mas via apenas o olhar de susto daquelas pessoas que se haviam juntado quando a viram contorcer-se violentamente no chão, depois deu uma atenção em especial a...
	– Dima foi a correr chamar-me dizendo que tinhas desmaiado, sentes-te bem minha pequena? – Disse Zilion com o joelho direito no chão enquanto ia olhando nos olhos de Selina à procura do motivo do seu desmaio e não demorou muito a pressentir do que se ...
	– Sim! Já estou bem, estava a ver aquela imagem e de repente algo aconteceu, acho que era uma visão, ou então desmaiei mesmo e sonhei, a minha cabeça está confusa e ainda não sei bem o que aconteceu. – Respondeu olhando novamente em redor procurando e...
	– Sim! Mandei minha pequena, era precisamente sobre o que te aconteceu agora que te queria falar, mas ao que parece devia ter-te mandado chamar mais cedo e assim ficares mais preparada para o teu próprio futuro. – Ao olhar em volta, Zilion reparou que...
	Zilion pediu então que Selina colocasse a mão no seu braço
	direito e ao olhar para cima deixou a sua mente transporta-los por magia até a sala oval, desde que se conhecia, aquela fora a primeira vez que Selina sentiu o seu corpo desaparecer mesmo a frente de Dima, ao longo dos tempos que ouvira falar dos pode...
	Quando se materializaram deslocaram-se os dois até ao centro da sala onde se encontrava uma mesa redonda de mármore branco e a aguentar a sua base estavam dois anões, um em cima dos ombros do outro, eram anões outrora verdadeiros e agora petrificados ...
	seus olhos cinzentos iluminaram-se de alegria que depressa a contagiou com um sossego interior enorme.
	– Mestre! Sabe porque me terá acontecido aquilo? Que visão era aquela? – Perguntou Selina agora com ar mais calmo.
	– Senta-te minha pequena! Senta-te, vou contar-te o que deverias saber a já algum tempo. – Fez uma pausa, depois olhou para Selina que agarrava numa das cadeiras preparando-se para se sentar, naquele momento enquanto olhava para ela, tão ingénua e a p...
	– Fez agora dezoito anos que nasceste, nessa altura atravessávamos dias de grande desespero, temia-se que o mal iria finalmente vencer a batalha contra o bem e tudo o que de bom conhecemos hoje, correria o risco de não existir mais, a maldade propriam...
	obrigar a mudar o seu comportamento, Hugor nascera e crescera em Picot no meio de pessoas muito humildes, mas nunca se suspeitou que um dia ele se transformasse num ser humano terrível e destruidor. – Zilion reparou que Selina depressa tomou atenção, ...
	– Um dia dirigiu-se pela primeira vez até a floresta verdejante e resistiu mesmo à fúria dos poderosos lobos brancos, ao chegar perto da floresta verdejante o encanto deixado pelos elfos depressa o impediu de continuar a sua caminhada, aquele pequeno ...
	– Ela sempre foi nebulosa? – Perguntou Selina.
	– Não minha pequena! Aquela era uma floresta cheia de vida vegetal que oferecia a madeira das suas árvores enormes para quem precisasse, mas o abate de árvores deixou os elfos devastados que preferiram não intervir na ideia que o ser humano chegasse a...
	natureza, na verdade, aquela floresta só se tornou nebulosa quando recebeu o encanto de um dos elfos. – Respondeu, mas como não queria desviar a atenção de Selina para os elfos, continuou dizendo.
	– Quando Hugor regressou a Picot, começou a dar mostras da sua bondade ajudando toda a população com a sua inteligência e magia que era inofensiva na altura, entusiasmados com a surpresa depressa passaram a venerá-lo pelas decisões que tomava, então a...
	– A partir daí, parte da riqueza que deveria ser entregue ao rei Gilbert, deixou de ser enviada como sempre fora feito para Hugor poder gasta-lo na construção do seu próprio exército e os guardas encarregues de apanhar parte da riqueza produzida pela...
	– E de onde vinha riqueza da aldeia mestre? – Perguntou Selina mostrando a Zilion que ela o estava a ouvir com muita atenção.
	– Vinha do mel, naquela altura, Picot era a única região onde havia abelhas e onde há abelhas há germinação de alimentos vegetais que quando polinizados por elas, os vegetais crescem com muita qualidade e com muita rapidez, a própria natureza é toda e...
	– As abelhas fazem isso? – Perguntou Selina.
	– Sim! Por isso é que quando Hugor percebeu que as abelhas eram as responsáveis pelo crescimento do mundo vegetal, depressa começou a estudá-las e foi quando chegou a conclusão que as abelhas abandonavam as sua colmeias para procurar o pólen para prod...
	alimentação e sairia muito mais barato, mas Hugor recusou sempre, foi ficando cada vez mais ganancioso vendendo o seu mel cada vez mais caro, com o passar do tempo e com a sua ganância pela riqueza da aldeia sempre a crescer, o medo foi-se instalando ...
	– A velhice já pesa no meu corpo a muito minha pequena. – Pousou os braços em cima da mesa e sorriu.
	– Deixe-se ficar aí que eu vou buscar-lhe um copo com
	hidromel. – Ao pensar naquilo que acabara de dizer continuou num tom sorridente. – Mestre! O hidromel também vem do mel?
	– Claro que sim minha pequena! Hoje em dia, o mel serve para muitas outras coisas, como por exemplo aquela broa de mel maravilhosa que Nádia faz.
	– O mestre mencionou que esse feiticeiro Hugor possuía os poderes de um elfo? E Rusgar! Era esse o elfo de quem falava apouco? Aquele que encantou a floresta nebulosa? – Perguntou Selina enquanto se dirigia até a estante das garrafas de hidromel.
	– Vejo que estás com muita atenção minha pequena, mas deixa-me continuar para não me perder, no final responder-te-ei a qualquer pergunta! – Zilion apesar de tudo encontrava-se aliviado por saber que Selina havia-se mostrado sempre muito interessada.
	Selina aproximou-se até a estante onde se encontravam as garrafas de hidromel, o vidro das garrafas eram grossos e foscos só que as garrafas também não eram perfeitas devido a sua forma oval, ela agarrou então numa das garrafas e quando ia para despej...
	nos seus olhos alaranjados, então Zilion ao reparar que Selina se emocionara, interveio no sentido de a chamar de novo a realidade.
	– Lindo não é?
	– Sim! – Fazendo uma pausa para limpar a lágrima. – Quem me dera tê-los conhecido, ter presenciado a sua beleza de perto e constatar que eram realmente tão perfeitos como contam nas histórias de hoje. – Disse por fim, depois dirigiu-se até a mesa e de...
	– Sabes minha pequena! Quando a lua é nova, todos os ventos trazem os cânticos maravilhosos dos elfos até nós, e só na lua nova é que saem todos juntos para cantarem para toda a natureza os ouvir!
	– E eram tão belos como contam?
	– Eram e continuam a ser realmente belos. – Disse Zilion com um enorme sorriso ao reparar nos olhos alaranjados de Selina abrirem-se de surpresa.
	– Mas então… Eles não se foram embora? Como é que não os conseguimos ver? – Perguntou Selina em desespero.
	– Não se foram embora minha pequena! E posso dizer-te que já te cruzaste com alguns e só não reparaste que eram elfos, é muito raro ver um a olho nu, a não ser que se sintam seguros em aparecer-te para te falar ou para te defender, mas eles continuam ...
	satisfazer-te os desejos. – Respondia Zilion deixando-se invadir pelo pensamento de como os conhecera e o contacto que tivera com muitos deles á muito tempo atrás, na altura era muito jovem e as conversas embora poucas que tivera com Lothortien o sábi...
	– Morreram tantas pessoas em vão! – Dizia o jovem Zilion cabisbaixo.
	Lothortien respondera que não era ser divino mas que estaria ali para presenciar como os humanos se tratavam uns aos outros desde que foram descobertos, mas que não gostara do que vira até aquele momento, então tomou a decisão mais sensata que encontr...
	– Como tens o coração mais bondoso que já encontrei até hoje, quero que passes a guardar floresta e o resto mundo da ganância dos humanos, não deixes que se matem uns aos outros, não deixes que o mal se apodere dos seus corações, é este o sacrifício q...
	– Aceito com todo o gosto e prometo empenhar-me com todas as minhas forças! Ainda que mal lhe pergunte, quero que saiba que estou realmente feliz com a missão que acaba de me entregar, mas o senhor possuirá com certeza todos os poderes para levar a bo...
	– A verdade é que acabei por me tornar prisioneiro da minha própria raça e agora correrei o risco de ficar aqui dentro para sempre, tudo aconteceu quando aqui chegamos e quando pensava que a nossa raça nunca iria possuir qualquer tipo de sentimentos, ...
	Depois de responder ao jovem Zilion, Lothortien levantou o braço, falou uma palavra longa em élfico e lançou todos os poderes que possuía para Zilion que olhava atentamente para a sua mão, de repente uma luz branca intensa saiu do cristal do seu bast...
	– Que nunca o mal te corrompa! – Disse Lothortien. – A ti e àquele que te suceda, protegerás o mundo da ganância e do ódio, do esbanjamento e da pobreza, que o mal se ajoelhe como um cordeiro perante a força dos teus poderes.
	De repente lá ao fundo ouvia-se.
	– Mestre! Mestre!
	– Mestre! Mestre! – Chamava Selina.
	– Mestre! O senhor sente-se bem? Por um momento parecia não estar aqui e eu já estava a ficar preocupada. – Aproximou-se e entregou-lhe o copo de madeira negra com hidromel para ele dar mais um gole, depois perguntou. – Chegou a falar com os elfos? É ...
	– Sim minha pequena! – Respondeu ainda um pouco atordoado depois do pensamento que teve, logo a seguir voltou a agarrar no copo para lhe dar mais um gole.
	– Cheguei a falar com Lothortien que era o sábio dos elfos e foi ele que me escolheu, com o passar dos tempos fui conhecendo os restantes, nunca tinha visto alguém tão maravilhoso em toda a minha vida, era tão maravilhoso que quem ouvisse falar dos el...
	– Mestre! Podemos continuar com a nossa conversa? – Perguntou Selina sem querer esperar mais tempo, saber mais sobre os elfos seria com toda a certeza muito importante para ela, não fosse a preocupação com a visão que tivera no corredor e talvez se de...
	– Ah, sim! Onde é que eu estava mesmo?
	– Tinha parado na tentativa de Hugor conquistar as aldeias e as montanhas, de ter entrado na floresta nebulosa e de ter ficado com os poderes de um elfo chamado Rusgar. – Disse Selina não se esquecendo de cada pormenor.
	– Sim já me lembro! Quando se soube que Hugor queria também conquistar as montanhas Feldon, a população começou a entrar em pânico porque se caíssem nas mãos de uma pessoa tão maléfica, sabiam que iriam sofrer muito. Mas na altura de atacar, algo fez ...
	– Mais tarde quando já uma certa paz se havia instalado no continente, recebemos uma notícia devastadora para o mundo. –
	Zilion olhou para Selina e continuou. – A mulher de Hugor estava grávida e esperava um rebento seu, Hugor delirava de felicidade, já que aquele rebento iria servir para aumentar os seus poderes e então atacar em força.
	– Devastadora? Como? – Perguntou Selina admirada com o tom preocupado de Zilion. – O que aconteceria se o filho dele nascesse?
	– Hugor havia adquirido um poder enorme que só os elfos e eu possuíamos! Mas escondera esse poder para que não se soubesse da sua existência prematuramente, infelizmente só fiquei a saber por descuido dele alguns dias depois do nascimento do seu filho...
	gole no hidromel, Zilion continuou.
	– Acontece que ao nascer! O filho de Hugor deteria um poder ainda maior que o seu, e juntando os dois poderes… – Zilion olhou para as suas velhinhas mãos e voltou a falar agora com uma voz muito preocupada.
	– O mundo tal como nós conhecemos hoje, cairia nas mãos das trevas, onde todos os seres vivos deixariam de viver em paz preferindo a morte do que a escravidão do mal, um mundo onde o bem e a harmonia tal como vivemos hoje deixaria de existir, passaria...
	– Mas se o filho dele chegou a nascer, não haveria forma de o tentar resgatar sem que Hugor se apercebesse? – Selina mostrava o seu ar de intriga ao perguntar.
	– Sim! Mas deixa-me continuar minha pequena. – Interrompeu Zilion levantando a sua mão encostando de seguida sobre as dela para a tranquilizar.
	– Hugor para usufruir dos poderes do seu filho, teria que esperar dezoito anos, mas até lá poderia envenenar-lhe o coração para que se tornasse maldoso e ensinando-o depois a utilizar o seu poder contra as pessoas que praticassem o bem. Naquela altura...
	seu próprio reino, mesmo assim decidiu testar até que ponto o continente estaria preparado para se defender de um ataque por parte de um inimigo, a notícia depressa chegou aos ouvidos do rei que enviou por sua vez um mensageiro seu para me avisar, foi...
	– Mas como… – E quando Selina percebeu que Zilion lhe lera o pensamento, nada mais disse para não quebrar o que ele contava naquele momento.
	– Sabes minha pequena, á muito tempo atrás foi-me dado a maior responsabilidade que já tive até hoje e isso implicaria o maior sigilo já que muitas pessoas viam o uso da magia como bruxaria, isso não era bom porque os bruxos ainda hoje são mortos quan...
	– Mas como poderia fazer as duas coisas ao mesmo tempo? – Perguntou Selina. – Afinal, não deveria ser fácil, estar em Zorte e ao mesmo tempo na floresta verdejante.
	– Mas consegui minha pequena! Com muito sacrifício, já que tive que me dividir em dois. – Fez uma pausa.
	– Como em dois? – Perguntou Selina com cara de espanto levantando-se e dirigindo-se para perto de Zilion, arrastou a sua cadeira e voltou a sentar-se.
	– Eu para estar aqui contigo tive que me dividir em dois, já que os recursos que gasto com esse processo aqui dentro da região são praticamente nulos! Se observasses o pico das montanhas neste preciso momento verias que a minha presença é constante e ...
	– Mestre! – Chamou Selina.
	– Diz minha pequena!
	– Disse que chamou os meus pais! O que é que eles têm à ver com tudo isto? Será que eles são possuidores de alguma magia que me tenha passado despercebida e agora tenha herdado? – Perguntou levantando a mão direita e ao ajeitar os seus cabelos vermelh...
	– Já vais perceber minha pequena! Mas continuando, quando o rei Gilbert ouviu tudo o que lhe disse, depressa aceitou a minha ideia e eu tratei de fazer com que Hugor fosse atraído, alguns dias mais tarde, o exército de Hugor atacou Zuna como previsto,...
	– Olá minha filha! – Disse Nádia quando viu Selina, ajeitou a sua bata de trabalho e olhando para Zilion continuou dizendo. – Peço desculpa pela demora, estava a preparar a refeição da noite, eu e Xavier viemos o mais depressa possível.
	Nádia, embora não parecesse à primeira vista, era uma camponesa muito linda que teve o azar de viver em Picot na mesma altura que Hugor, tinha cabelos escuros compridos e encaracolados, os seus olhos eram escuros e cavados, a sua face estava envelheci...
	com intenções de criar o seu próprio exército, então Xavier trouxe-a e partir daí passou a viver com ele nas montanhas como sua mulher.
	– Chegaram na altura certa! Mas sentem-se, Xavier se não te importas, traz aquela cadeira para perto da mesa. – Disse sorrindo.
	Tal como Nádia, Xavier envelhecera desde então, no fundo, o envelhecimento era o preço a pagar num mundo que foi criado para todos os seres, menos para o ser humano, que acabou por contagiar quem não deveria sequer envelhecer, mudando assim o ciclo r...
	– Chamei-vos aqui porque vou contar a verdade a Selina sobre a sua infância e a vocês também já que á muito tempo atrás não vos disse toda a verdade e espero que me perdoem por isso, mas como contava a Selina antes de vocês chegarem! – Dizia Zilion en...
	– Quando cheguei a Zorte, encontrei uma fortaleza feita de rocha vulcânica, Hugor tinha um estilo muito gelado pois a sua fortaleza era muito escura, via-se que ali nada havia de confortável para se viver condignamente, para lá da sua fortaleza existi...
	passou a criar uma mistura de morcegos enormes que já ali existiam, com seres humanos para castigo destes, cruzando as duas espécies de seres vivos através da magia negra que possuía, o resultado da sua experiência foi horrível, já que a espécie resul...
	– Depois de me ter materializado, entrei sem que os guardas dessem pela minha presença, os corredores da sua fortaleza eram escuros e medonhos, mas foi precisamente num desses corredores escuros que encontrei a sua mulher que pelo soluçar, deu-me a se...
	– Dois berços? – Disseram Nádia e Xavier em simultâneo, muito espantados ao serem surpreendidos, eles sabiam que Selina
	tinha um irmão, só não sabiam era que tinham nascido no mesmo dia.
	Selina mantinha-se estática olhando para Zilion, tentando compreender o impacto daquelas palavras. – Eram dois filhos? – Perguntou. – Gémeos?
	– Sim! Minha pequena. – E olhando novamente para Selina, pôs a sua mão sobre as dela dizendo agora com uma voz muito doce. – Num dos berços estava um lindo rapaz com cabelo muito escuro, a cor dos seus olhos eram alaranjados e lindos, a sua pele era m...
	Os olhos de Selina abriram-se de medo, o seu coração começou a bater com mais força, uma enorme sensação de tontura invadiu a sua mente e a sua respiração acelerou, mas ao sentir a mão de Nádia aproximar-se da sua para tranquilizá-la, de nada lhe serv...
	– Não! Não pode ser, tem calma Selina! – Pensava para si própria ao mesmo tempo que ia ouvindo.
	– Os meus pais estão aqui perto de mim! – Continuava a pensar na ilusão de que o que iria ouvir a seguir não era real, o olhar maravilhoso de Zilion, confirmava enquanto sentia as suas lágrimas quererem sair como se já tivesse a certeza.
	– No outro berço! – Zilion fez então uma pausa mais
	prolongada percebendo que pelas lágrimas de Selina ela já suspeitava. – Estava uma bela menina! – Então as lágrimas saíram enquanto Zilion falava.
	– Os seus lindos cabelos eram vermelhos e a cor dos seus olhos também eram alaranjados e igualmente lindos! – Zilion tentava contar o mais suave possível e reparou que até Nádia chorava tentando aconchegar Selina.
	– A sua pele era muito morena mas ao contrário do rapaz, ela tinha um sinal claro no braço direito que ao princípio não interliguei pensando que fossem apenas sinais de nascença e que desapareceriam com o tempo. – E olhando bem nos olhos de Selina dis...
	– Mas Como… Eu? Filha do senhor das trevas? Como pode ser? – Selina tentava compreender que aquilo que acabara de ouvir não era verdade, por momentos tudo aquilo não lhe fazia sentido algum, chegando mesmo a pensar se não estaria a ter um horrível pes...
	– Mas eles continuarão a ser os teus pais. – Dizia Zilion tentando acalma-la. – Só que serão teus pais adotivos! Quando te trouxe para cá choravas muito, estava preocupado contigo e sem
	saber o que fazer, então pedi a eles que te criassem e olha que fizeram um excelente trabalho, não quer dizer que o teu coração possua toda a maldade de Hugor só porque ele é teu pai, ao contrário daquilo que se calhar ele quereria que fosse o teu des...
	Selina levantou-se de novo e começou a andar em passo lento muito pensativa.
	– Hugor, meu pai! – Olhava fixamente para o chão na tentativa que tudo aquilo lhe fizesse sentido, mas não lhe soava bem da forma como pronunciava aquelas palavras, mesmo assim com toda aquela novidade não conseguia conter as lágrimas que lhe turvavam...
	Então Nádia levantou-se também e dirigiu-se até Selina, puxou as mãos dela com a ternura de uma mãe e olhou para ela com um sorriso que acalmaria até um coração de pedra dizendo tão suave quanto podia.
	– Minha filha, quando o mestre Zilion te trouxe até nós, não quisemos saber de onde tinhas vindo, a nossa felicidade era tanta que pegamos em ti como se já fosses nossa filha, apaixonamo-nos por ti assim que te vimos pela primeira vez, por isso, tudo ...
	– Nós somos os teus pais agora! – Disse Xavier ao aproximar-se também. – Não quero saber que Hugor é teu pai, aliás, ele nem te merece, já que a única coisa que sabe fazer é destruir o mundo com as suas maldades. – E olhando para Selina com os olhos a...
	– Como posso eu sentir ódio! Se aquilo que me deram sempre foi o vosso amor? Se sentisse ódio… – Selina olhou para a pintura na parede e ao olhar para os elfos deixou que o seu coração falasse por si.
	– Se sentisse ódio, iria tornar-me naquilo que Hugor é hoje conforme o mestre já referiu, isto é que é belo, o mundo tal como está hoje, cheio de amor e solidariedade, tudo o que nele existe é o verde que conheço desde que nasci e o azul do mar que um...
	O silêncio pairou no ar durante algum tempo, Zilion estava algo cansado e triste por ter que contar tudo aquilo a Selina, no fundo sabia que não iria sentir-se bem consigo próprio se não contasse, lembrou-se que os segredos nunca deveriam existir mas ...
	Algum tempo depois, Selina voltou a perguntar. – Mestre! O que aconteceu a minha verdadeira mãe? – Limpando os olhos molhados com os seus braços.
	– Se te voltares a sentar aqui minha pequena, conto-te o resto! – Disse sorrindo.
	Os três voltaram então para os seus lugares, agora mais unidos do que nunca, Selina estava abraçada a Nádia e quando se sentaram repararam que Zilion estava muito mais agastado, depressa pressentiram que o que ele ia contar a seguir não era nada de bom.
	– Enquanto Hugor se aproximava da floresta verdejante, eu já havia separado a minha mente sete horas mais cedo, então uma parte da minha mente deslocou-se até Zorte e uma vez lá, materializou-se, naquele preciso momento, estava instantaneamente em Zor...
	libertar a ti e ao teu irmão e estava também na entrada da floresta para travar o teu pai. – Ziliou reparou que os três olhavam com muita atenção, era no fundo aquilo que ele pretendia para que pudessem entender aquilo que estava prestes a dizer. – Qu...
	Os três ficaram pasmados ao ouvir a palavra dragão, via-se nos seus olhos que estavam horrorizados, embora Nádia e Xavier á muitos anos que sabiam da existência de um enorme dragão negro, a verdade é que nunca lhes passara pela cabeça que esse dragão ...
	– Quando desferi o ataque para transformar Hugor num dragão, ao mesmo tempo em Zorte, eu preparava-me para te tirar a ti e ao teu irmão dos berços e sair dali o mais depressa possível, mas Hugor viu-me através dos olhos do teu irmão que o avisou insta...
	vezes e não deve ter conseguido, o que aumentou ainda mais a sua frustração.
	– Então quer dizer que o meu coração não é maldoso?
	– O teu coração pode a certo momento querer manifestar o mal e tu terás que estar atenta para essa manifestação.
	– Quando o mestre disse que Hugor terá tentado matar-me, quer dizer que eu não deveria ter nascido sequer? É isso não é?
	– Sim, é isso! Mas nasceste mesmo com todas a contrariedades da força do mal e eu que já tinha errado com a transformação de Hugor! A verdade é que eu voltei a errar novamente ao separar-te do teu irmão porque o teu escudo protetor impedia que Hugor u...
	– Mas ele está em algum sítio seguro não está?
	– Estaria ainda mais se estivesse perto de ti, na altura pensei que se estivessem separados, Hugor demoraria muito tempo para sentir os vossos poderes, mas depois apercebi-me que tu eras o bloqueio dos poderes que o teu irmão já deve estar a sentir no...
	poderes em um poder que obscurecerá o mundo.
	– E a minha verdadeira mãe mestre? – Perguntou Selina, mas ao olhar para Zilion, teve a sensação que ele envelhecera ainda mais com aquela pergunta.
	– Sim, a tua mãe, muito bem, tudo aconteceu á dezoito anos atrás e enquanto combatia comigo, Hugor que se encontrava em processo de transformação viu a minha presença em Zorte como já contei, o ataque que havia desferido não o apanhou por completo e a...
	– O que aconteceria se o coração ficasse todo oco? – Perguntou Selina, mas mesmo assim ela sentia que por alguma razão Zilion se estava a esquivar de lhe responder à pergunta que lhe fizera sobre a mãe verdadeira.
	– Acontece que ao transformá-lo em dragão, seria no fundo o castigo e uma grande lição que lhe queria dar. – Zilion mostrava o seu ar mais preocupado. – O coração oco faria Hugor redimir-se de causar o mal e o sofrimento, ficaria incapacitado de pensa...
	– Mas ainda não nos contou o que aconteceu com a minha
	verdadeira mãe! Sinto que não me quer contar. – Disse Selina olhando para Zilion.
	– Ah, sim! – Interveio Zilion olhando de soslaio, na esperança que Selina se esquecesse de tal pergunta. – Quando Hugor chegou a Zorte e devido a sua enorme estatura, a sua fortaleza tornara-se agora numa miniatura para o albergar, então teve que espr...
	– Que ele o quê? – Voltou a perguntar ainda mais assustada, Nádia e Xavier estavam tão estáticos que quase nem se faziam notar.
	– A ira que ele sentia naquele momento por não vos ter encontrado era tanta que acabou por colocar as culpas todas na tua mãe, então com a sua enorme garra frontal derrubou o teto e a engoliu com uma só dentada minha pequena! – Zilion, nada mais podia...
	segredo é mentir e isso deve ser evitado a todo o custo, ” fora das mensagens mais importantes que Zilion ouvira de Lothortien, então terminou dizendo. – Não estando satisfeito do que fizera com a tua mãe, engoliu também os seis guardas que tinham fic...
	– E a minha mãe era tão má como Hugor? – Perguntou Selina, que por momentos ainda pensou que iria ficar triste pelo fim triste da sua mãe.
	– Claro que não minha pequena! A tua mãe era uma pessoa afável, que teve o azar de se apaixonar por uma pessoa como Hugor. O nosso coração quando ama não vê se é boa pessoa ou não, se as suas intenções são boas ou não e tudo isso se deve aos nossos se...
	– Como é que ela se chamava? – Voltou a perguntar.
	– Chamava-se Xanda, minha pequena.
	Por momentos ficaram todos calados novamente, Nádia e Xavier olhavam-se sem dizer uma única palavra, parecia até tornar-se rotina e muito familiar, Selina fazia desenhos abstratos na mesa usando o dedo indicador direito enquanto pensava no que haveria...
	– Porquê que decidiu contar tudo agora? – Perguntou.
	Zilion olhou então para Selina com ar mais descansado. – Porque chegou o momento de saberes minha pequena, também porque começas a adquirir os teus poderes, mais cedo ou mais tarde irias estranhar o porquê de tais poderes e não são apenas as visões, o...
	– Então como é que sabia que eu estava a ter uma visão? – Voltou a perguntar.
	– E não sabia minha pequena, até Dima me chamar e contar-me do teu desmaio. – Respondeu. – Então apercebi-me que tinha chegado a hora de te contar tudo desejando que não fosse tarde demais, depois tu própria me disseste que tinhas tido um sonho ou uma...
	era o teu irmão porque és a única que consegue sentir os seus poderes esteja ele onde estiver e as duas pessoas com quem ele conversava eram os seus pais adotivos.
	– E como se chamam os pais adotivos do irmão de Selina? – Perguntaram Nádia e xavier ao mesmo tempo.
	– Chamam-se Tobias e Matilde e tal como vocês os dois, eles não podem ter filhos, naquela manhã quando olhei para vocês, achei que deveria satisfazer os vossos desejos dando-vos uma filha e a eles, fiz o mesmo ao dar-lhes um filho. – Naquele preciso m...
	– E onde vivem? Onde vive o meu irmão? – Perguntou Selina um pouco mais alegre, já que sentia que afinal não estava só no mundo, que afinal havia mais alguém com o mesmo sangue.
	– Vivem na ilha nebulosa que fica muito longe daqui. – Respondeu ao reparar na cara de espanto deles. – Mas mais logo contarei como se pode lá chegar.
	Selina pensou então mais profundamente durante algum tempo.
	– Mestre! O quê que vai acontecer agora? O que vai acontecer a Hugor?
	As rugas de Zilion tornaram-se mais visíveis com tal pergunta.
	– Agora que tu e o teu irmão completaram os dezoitos anos, os vossos poderes estão a começar a ser descobertos e sem a tua presença junto dele, a verdade é que Hugor poderá finalmente sentir os poderes do teu irmão pois ele estará fora do teu raio de ...
	– E porquê que ele não sente os meus? Afinal ele é o meu verdadeiro pai, céus! Até me custa dizer isto. – Interrompeu Selina fazendo uma careta e reparar depois que Nádia e Xavier se riam com o seu gesto.
	– Porque enquanto estiveres nesta região, estarás sempre sobe proteção do encanto dos elfos, Hugor não conseguirá sentir a tua presença e por mais que tivesse tentado, a verdade é que aqui estarás sempre em segurança, mas isso poderia acontecer se te ...
	– O que devo fazer então mestre? Depois do que me contou não posso ficar quieta, deve haver algo que eu possa fazer. – Parecia que Selina já havia caído em si e se preparava para tudo o que dali viesse.
	– Sabes minha pequena! – Zilion olhava agora um pouco mais descansado, sentindo que Selina estaria agora empolgada para o ajudar nesta batalha contra o mal.
	– Hugor ainda pode vir a fazer muitos estragos e eu já não tenho a energia de outrora para lutar contra ele e seus filhos juntos, é por isso que te queria pedir que encontrasses o teu irmão e o trouxesses para cá para unirmos as nossas forças porque v...
	– Mesmo sabendo que os poderes do meu irmão manifestarão maldade?
	– Se estiver perto de ti, os poderes dele serão transformados para aumentar os teus!
	– Mas mestre! – Interveio Nádia com muita preocupação.
	– Ela ainda é uma criança! Por favor, é uma responsabilidade muito grande que lhe está a pôr aos ombros. – Ao dizer isto, Nádia baixou a cabeça e falando num tom mais brando voltou a dizer. – Diga-nos onde encontrar o Joshua na ilha nebulosa que eu e ...
	– Joshua? O meu irmão chama-se Joshua e vocês sabiam?
	– Sempre soubemos que tinhas um irmão chamado Joshua, só não sabíamos onde vivia e agora sabemos que era para segurança dele, já que quanto menos soubéssemos do seu paradeiro, mais seguro ele estaria, agora compreendemos porque é que o mestre não nos ...
	– Sim minha pequena, eles conheciam a existência do teu irmão, disse-lhes que tinham que esperar que este momento chegasse para te contar, mas não posso permitir que partam em busca de Joshua. – Interrompeu Zilion ao olhar para Nádia e Xavier. – Se fo...
	Os três olharam-no com admiração. – O que estará ele a preparar! – Pensaram.
	Por fim Zilion olhou para Selina e Disse. – Então minha pequena! Achas que estás a altura desta responsabilidade? Ir em busca do teu irmão e traze-lo? Para o bem continuar a reinar como até agora? Afinal de contas esta é a tua oportunidade!
	Então Selina olhou para Zilion respondendo de forma frontal.
	– Estou pronta mestre! Além disso, eu quero conhecer o meu irmão e farei de tudo para que o mal não vença, mesmo sabendo que as trevas são o meu próprio pai, enfrentá-lo-ei se for preciso. – Terminando depois com um enorme sorriso, mas algo tinha-a de...
	– Mestre! Posso fazer mais uma pergunta?
	– Claro que sim minha pequena!
	– Quando chegou a conclusão que o meu irmão deveria estar perto de mim, por que é que não o foi buscar?
	– Lembras-te de te ter falado num elfo chamado Rusgar?
	– Sim! Aquele que fugiu para a floresta nebulosa?
	– Sim! Aquela floresta só passou a ser nebulosa e assombrosa com o encanto lançado por Rusgar, embora ainda não esteja confirmado que ele lá esteja, a verdade é que foi a única teoria que encontrei. Só que o encanto que ele lançou na floresta, impede ...
	– Não tem como vencê-lo?
	– Penso que isso está para breve!
	– Então se Hugor entrar em Belinur, o mestre nunca pressentirá a presença dele?
	– É isso mesmo! Eu penso até que ele tem entrado com a cumplicidade de Rusgar, mas preciso ter a certeza que Rusgar ainda se encontra na floresta nebulosa.
	– Então por que razão Hugor não sentiu os meus poderes?
	– Porque tu só os descobriste agora e porque como te expliquei a pouco, é que enquanto estiveres debaixo da minha proteção e do encanto dos elfos ele nunca sentirá os teus poderes, no momento em que te apareceu aquela visão, se estivesses para lá do r...
	Selina sentia-se mais esclarecida com o facto de ter que ser ela a partir em busca do seu irmão, estava feliz por saber que existia mais alguém com o seu sangue e que precisaria muito da sua ajuda.
	– Então amigo Pingas! Mais um dia a acender os candeeiros? Já não está na hora de te aposentares ao fim de todos estes anos? Quantos já lá vão, cinquenta e cinco, cinquenta e seis?
	– Cinquenta e sete, Tobias! – Respondeu enquanto despejava óleo de baleia no candeeiro que ficava logo na primeira esquina de quem sobe a rua, candeeiro esse que ficava por baixo do telhado da casa de Tobias, só que para seu azar, quando esticou o bra...
	– Mais uma pinga para a coleção amigo Pingas, despejas mais óleo por cima de ti do que dentro do candeeiro. – Ria-se Tobias mais o seu vizinho da frente.
	– Por acaso sabes que horas são neste momento? Com estes problemas todos acabei por perder a noção do tempo e quem melhor que tu para me ajudar? – Perguntou Tobias olhando para o seu vizinho que tentava tomar noção do tempo também.
	– Cinco horas! – Respondeu Pingas ao acender o segundo candeeiro, depois virou-se e foi acender os candeeiros das traseiras, um pouco depois voltou para começar a acender os candeeiros do vizinho de Tobias, quando se aproximou reparou que estavam os d...
	– Mas vais a reunião também? – Perguntou o vizinho.
	– Claro que sim! Temos que saber o que se passa e se a coisa
	é grave ou não. – Respondeu Tobias voltando a olhar para o responsável pela iluminação, chegando mesmo a perguntar-lhe se teria ouvido alguma coisa sobre a falta de peixe no mar enquanto esteve lá em baixo.
	– Nos meus cinquenta e sete anos… É a segunda vez que isto acontece. – Respondeu acendendo agora os candeeiros do vizinho de Tobias.
	– Uma foi a uns dezanove anos se não me falha a memória e pelo que ouço contar, o que está a acontecer agora é precisamente igual. – O responsável virou-se e dirigiu-se para acender os candeeiros das traseiras.
	– Claro! – Atirou Tobias como se tivesse descoberto ouro. – Agora lembro-me perfeitamente, tinha o pressentimento de que já havia acontecido isto antes mas não tinha toda a certeza. – Este olhava para a cara de espanto do seu vizinho e depois olhou pa...
	– Tobias! Levanta a vela, não estou a gostar nada disto, já lá vão quase quatro dias sem conseguirmos apanhar um pequeno peixe que fosse e agora o nevoeiro está a desaparecer, isto não me agrada, vamos chamar os outros e vamos embora daqui. – Dizia o ...
	– Sim pai! – Respondeu Tobias que na altura tinha os seus vinte e oito anos, pouco depois aquele pensamento esfumou-se e Tobias voltou a si como que regressando novamente ao presente, voltou a olhar para o vizinho e com uma cara mais preocupada disse.
	– Se daqui a dois dias o nevoeiro começar a enfraquecer a ilha ficará vulnerável e correremos perigo de ser descobertos, mas espero que seja só falta de peixe tudo isto que está a acontecer, por isso é muito importante, esta reunião e nós não podemos ...
	Tobias olhou para o vizinho e reparou que ele também estava de acordo, apesar de ser jovem e não se lembrar sequer de ter vivido o que acontecera a dezanove anos atrás, a verdade é que se nada se fizesse, haveria o risco de se repetir tudo de novo e p...
	vizinho e no pai que estavam mesmo ali à entrada, algum tempo depois ao ouvir a discussão que estava a haver dentro da sua própria casa, Tobias entrou para ver o que se passava com aquela gritaria toda, quando chegou ao quarto viu Josh algo perturbado...
	– Porque é que estas tão perturbado filho? Já te disse que não eras o responsável pelo que estava a acontecer no mar, o que está a acontecer vai muito além disso, agora é tempo de nos prepararmos da melhor forma para o que aí vem.
	Sem que se desse por isso Josh interrompe Tobias de repente e este calou-se para ouvir.
	– E isto que me está a acontecer pai? De repente estou a fazer coisas que nunca pensei fazer, fui visitar o meu amigo Curtis e a certa altura comecei a pensar como seria se ele falasse e quando dei por mim ele estava a falar comigo e a sorrir de alegr...
	– Mãe! Pai! Eu não sou vosso filho de verdade pois não? Por
	favor contem-me a verdade, não me escondam o que sabem sobre a minha infância, eu sinto que me estão a esconder alguma coisa.
	Tobias e Matilde ficaram gelados com a pergunta e olhando um para o outro ficaram sem saber o que dizer, então Tobias tomou a iniciativa.
	– Filho é muito doloroso para nós responder-te, não queremos que penses que somos egoístas ao ponto de te querermos só para nós, ou que penses que te roubamos para ficar contigo. – As rugas na testa de Tobias demonstravam o quão tenso se sentia, talve...
	– Mas nós criamos-te como se fosses nosso filho verdadeiro, demos-te todo o amor e carinho que tínhamos! – Interveio Matilde com as lágrimas nos olhos.
	– Porquê que não me contaram antes, eu teria aceitado porque aprendi a amar e a gostar das coisas, tudo o que tenho e o que sei hoje foi graças a vocês, a verdade devia ser sempre contada e não esconde-la. – Ao dizer aquilo, Josh assustou-se ao sentir...
	– Filho! Sentes-te bem? – Perguntou Tobias assustado com a atitude repentina de Josh.
	– Não sentiram a presença de alguém aqui no quarto? – Respondeu ainda mais assustado. – O que é que me está a acontecer!
	– Pensou olhando mais uma vez para trás com a mesma impressão de estar a ser expiado.
	– Ia jurar que estava mais alguém aqui connosco ou então estou a ficar doido, a porta da nossa casa ficou fechada pai? – Josh fez mais uma pausa e quando recebeu a confirmação de Tobias de que fechara a porta quando entrou, continuou.
	– Podiam-me ter contado á muito tempo que eu ia entender, esconder a verdade para alguém é impedi-la de tomar as suas próprias iniciativas, se depender de mim, farei com que a verdade seja sempre divulgada, agora acredito que muitos seres humanos não ...
	– Sabes filho! – Insinuou Matilde, limpando as lágrimas com a mão.
	– Eu e o teu pai não podemos ter filhos, eras tu pequenino quando apareceu um feiticeiro vindo do nada e se aproximou para falar connosco, eu continuo a achar que ele caiu do céu, até parecia que sabia que não podíamos ter filhos, então lá estavas tu ...
	– De repente fez-se luz nas nossas vidas e logo te aceitamos sem perguntar, o feiticeiro parecia-nos muito humilde, estava sempre a sorrir e tinha uma auréola azul por cima da sua cabeça que me fez acreditar que a vida afinal pode ser bela, então ele ...
	estava feliz, eu respondi que sim, que estava muito feliz, mais tarde ele pediu que te déssemos muito amor e que te ensinássemos a ser humilde, que quando fizesses dezoito anos irias precisar porque irias descobrir os teus poderes, poderes esses que d...
	– Uma auréola? Mas como… Só agora me dizes isso? – Gritou Tobias.
	– Então… Céus! Sempre pensei que tinhas visto o mesmo que eu, por isso nunca te perguntei mas agora que te vejo com essa cara, mas estavas tão maravilhado quanto eu que… – Matilde que já se encontrava triste por ter que explicar tudo a Josh, ficou pio...
	– Mas eu estava maravilhado era por ver o nosso filho, só não entendo porque é que só tu viste e eu não.
	– Se calhar não acreditaste tanto como eu acreditei, pode ter sido esse o caso. – Explicou Matilde antes de ser interrompida por Josh.
	– E esse feiticeiro! Como se chama? – Perguntou Josh.
	– Chama-se Zilion! – Respondeu Tobias ainda meio perturbado com a história da auréola.
	– E os meus pais verdadeiros! Sabem quem são? – Perguntou Josh olhando para os dois. – Estarão mortos? Estarão vivos? São pessoas boas ou más? Onde vivem?
	– Não sabemos quem são meu filho! – Respondeu Tobias olhando para Josh. – Quando ele apareceu contigo nos braços, pediu-nos que te criássemos com muito amor e carinho, foi o que fizemos até hoje!
	Matilde olhou para Josh com ar triste e disse. – Se soubesses quem são, irias procura-los meu filho?
	– Pensando bem não sei! Mas gostaria de saber quem são, o que faziam para me abandonarem, se eram boas pessoas, onde moram ou se estão vivos! – Respondeu Josh intrigado. – Por outro lado estou com algum receio de descobrir que eram maus, Bem, pelos vi...
	– Pelo que sei! – Insinuou Tobias. – Só o feiticeiro Zilion te pode responder mas ele está muito longe daqui.
	– Como faço para o encontrar? – Voltou a perguntar.
	– Ele já deve saber da tua descoberta! Mas, para o encontrares tens que ir até Belinur, é lá que ele vive. – Respondeu Tobias. – Se não me engano fica nas montanhas Feldon e para lá chegares demoraria quase uma semana em viajem, não sei o que se vai p...
	A cara de Matilde era de tristeza ao ouvir o que Tobias acabara de dizer.
	– Não devem abandonar a ilha enquanto não for suficientemente seguro, além disso, teriam que pedir uma autorização para se ausentarem. – Disse.
	– Pronto! Fazemos o seguinte, quando decidires que deves partir avisa-me para tratarmos da viajem. – Insistiu Tobias.
	– Pai! Quando decidir partir, irei sozinho, não quero que a mãe fique só e também não quero que fiquem preocupados comigo nem como me sinto. – Disse Josh sorrindo para os dois.
	– Apenas quero saber quem são os meus verdadeiros pais ou se estão vivos, para eu ter estes poderes que estou a descobrir agora é porque eles também deviam ter os mesmos poderes. – Fez uma pausa e continuou em tom brincalhão para os alegrar. – Mãe! A ...
	– Sim! Já deve estar pronta. Céus, que horas devem ser? Escurece tão cedo que perdemos a noção do tempo. – Respondeu Matilde.
	– Já deve passar das seis da tarde! Bem, vou arrumar a rede que estava a coser lá fora, quando ouvi os vossos gritos vim a correr e a rede ficou estendida no meio da rua, depois vou tomar um banho, ufa, só neste bocadinho já perdi alguns anos da minha...
	Tobias saindo á pressa para não mostrar a tristeza que tinha naquele coração apertado.
	MÁS NOTÍCIAS
	Enquanto na região montanhosa dos Feldon, Zilion explicava a infância de Selina, a noite já havia chegado á muito na outra ponta de Belinur, quando de repente um mensageiro vindo de Zuna entra pelos portões do castelo do rei Gilbert, era loiro e estav...
	– Quem vem lá! – Gritou um dos guardas que estava de serviço a entrada.
	– Mas o que é isto! Hei… Não me ouviste gritar? Hei, cuidado! Que velocidade é essa, parece que vens a fugir de alguém, para. – Voltou a gritar.
	– Perdão senhor! – Respondeu o mensageiro. – Trago uma
	mensagem urgente para sua majestade o rei, por favor não me retenha aqui muito tempo.
	– Hum! Espero que seja mesmo urgente, senão vais arrepender-te de teres entrado aqui com aquela velocidade toda. O rei já não manda prender quem queira vê-lo a força e bem sei que os mensageiros têm carta-branca para passar, mas não quer dizer que ent...
	– Sim senhor! Posso ir agora? Já chego tarde para entregar a mensagem e ainda tenho de voltar para Zuna com uma mensagem em resposta do rei. – Respondeu algo assustado.
	– Muito bem! Vai lá, mas não vás com a pressa toda. – Sorria o guarda um pouco mais calmo.
	O mensageiro voltou então a agitar o seu cavalo para que galopasse até a entrada do castelo que ficava a uns bons dois mil e quinhentos metros, pelo caminho passou pelos acampamentos das tropas do rei até chegar a uma subida muito inclinada feita de p...
	– Diabos! O que se passará em Zuna que seja tão urgente! – Comentou o guarda que se encontrava de serviço, parecia ter pelo menos cinquenta anos já que tinha os cabelos muito brancos e dava a entender que era o mais velho dos restantes colegas.
	O jovem mensageiro já não se encontrava muito longe da
	entrada do castelo, mas precisava ainda de passar o obstáculo íngreme que aquela subida possuía, a força da escuridão tornava-se agora em mais um obstáculo traiçoeiro, então para não aleijar o seu cavalo, o mensageiro desmontou e foi o resto do caminh...
	– Boa noite! Trago uma mensagem urgente para o rei. – Disse o mensageiro ao chegar perto.
	Os três guardas olharam para o mensageiro e começaram a rir, para eles parecia brincadeira pois fazia muito tempo que o sossego daquela região não era quebrada.
	– O que há de tão urgente assim? Deixa-me ver, entrou uma baleia por Zuna a dentro e precisam de nós para a carregar. – Disse o guarda gordo num tom de gozo acabando por levar todos a uma gargalhada enorme, mas logo se calaram quando viram a cara de p...
	– Dá cá isso que eu mesmo levo a sua majestade! – Disse o guarda mais baixo.
	– Estás doido! O rei já disse que não te quer ao pé dele com esse cheiro horrível, dá cá que eu próprio levo. – Intrometeu-se o guarda mais alto.
	– Desculpem senhores! Mas tenho de entrega-lo em mãos e já perdi aqui muito tempo a ouvi-los. – Interrompeu o mensageiro perdendo a paciência.
	– Calma rapaz! – Comentou o guarda gordo. – Entras por aquela porta, sobes as escadas e viras a tua direita, segues sempre o corredor até ao fundo, vais dar de frente a uma porta que pertence ao salão de treinos com espada, abres essa porta que o rei ...
	– Muito obrigado senhor! – Disse o mensageiro gritando enquanto corria, passados dois minutos já se encontrava no fundo do corredor.
	– Penso que é esta porta que aquele guarda me indicou. – Ao aproximar-se encostou o ouvido antes de bater.
	– Sim! Pelo barulho das espadas é mesmo aqui. – Quando se preparava para bater, a porta abriu-se de repente, fazendo com que o mensageiro desse um salto de susto para trás.
	– E quem és tu? – Perguntou o guarda que abria a porta, era alto e encorpado, tinha cabelos pretos e olhos cinzentos, vestia uma farda diferente da dos guardas que ficam no exterior do castelo, o deste era uma farda mais limpa, tanto a camisola como a...
	– Trago uma mensagem para sua majestade! – Deu um suspiro e depois do susto que teve, continuou. – É urgente senhor!
	– Se é urgente então entra rapaz! – Insinuou o guarda. – Espera que sua majestade acabe de lutar, depois entregas-lhe a mensagem, está bem?
	– Sim senhor! Assim o farei! – Respondeu.
	Não tardou muito para que o rei Gilbert terminasse a sua luta de treino, o guarda que recebeu o mensageiro dirigiu-se então até ele para informar que o jovem rapaz lhe trouxera uma mensagem e ficara a espera para entrega-la ao próprio rei, informou ta...
	contra o exército de Hugor, de onde saiu vencedor independentemente de não existirem vitórias numa batalha seja ela pequena ou grande, ali todos ficam a perder sempre qualquer coisa, mas foi na sua tomada de posse que deixou tudo esclarecido acerca do...
	– Como te chamas rapaz? – Perguntou o rei enquanto descalçava as luvas.
	– Chamo-me Ben sua majestade! – Respondeu com uma vénia. – Trago uma mensagem de Zuna, mais propriamente de Lorde Savio! – Ao mesmo tempo esticou o braço e entregou logo de seguida a carta selada que trazia. – Ele pediu-me que ficasse a espera de uma ...
	Durante algum tempo Gilbert leu a carta andando de um lado para o outro e quanto mais lia, mais preocupado ficava, por fim chamou o mensageiro e disse.
	– Vai depressa e diz ao Lorde Savio que a minha resposta é sim, que partirei logo pela manhã e chegarei lá por volta do almoço.
	– Sim majestade! – Respondeu e logo de seguida saiu a correr do salão fazendo uma vénia ao rei, foi com alguma velocidade que passou pelos três guardas que estavam a entrada do castelo levantando apenas o braço para se despedir e depois de correr até ...
	Na sala de combate com espada o rei não conseguia esconder a sua preocupação pela mensagem que recebera, andava de um lado para o outro para encontrar a melhor solução para resolver o problema.
	– Phill! Preciso que faças duas coisas com urgência, arranja vinte dos melhores homens para me acompanharem até Zuna, a seguir vai ter com Gilda e diz-lhe que eu pedi que ela enviasse um dos seus falcões para Zilion com a seguinte mensagem.
	“ Dentro de três dias, Zuna estará em perigo! ”
	– É uma mensagem curta do qual ele depressa irá entender, não será preciso uma mensagem tão grande como esta que Savio me enviou, agora vai! – Terminou com um sorriso forçado.
	– Sim majestade! – Respondeu Phill partindo sem demora, algum tempo depois sempre a subir as escadas em caracol de uma das torres do castelo lá chegou ao topo finalmente, a torre onde Gilda permanecia era a segunda do lado Oeste e quando Phill a avist...
	– Olá Gilda! O rei quer que mandes uma mensagem urgente para Zilion num dos teus falcões.
	Gilda era tratada como se fosse uma feiticeira, já que durante muitos anos antes mesmo de se tornar domadora de falcões, servira o antigo rei pai de Gilbert de quem não gostava muito por ser maldoso, mas tudo mudou quando aceitou o pedido do então rei...
	– Sua majestade manda dizer que Zuna estará em perigo dentro de três dias! É esta a mensagem, envia-a sem demoras por favor. – Disse Phill enquanto olhava para Gilda, depois de vê-la dizer que sim abanando a cabeça, Phill partiu a toda a velocidade em...
	– Quem irei enviar até as montanhas Feldon? – Insinuava
	Gilda olhando para os poleiros onde descansavam os seus falcões, olhava para todos eles a procura de um que aguentasse todo o caminho sem parar e com boa visão noturna. – Tu meu pequeno! Vá lá, hoje não dormirás, leva esta mensagem a Zilion e não pare...
	Quando finalmente chegou lá em baixo, o silêncio perto da porta principal do castelo era preocupante já que esta deveria estar guardada, foi então que Phill reparou que a porta encontrava-se mesmo desprotegida, já que os três guardas estavam tão distr...
	– Mas que raios! – Gritou. – Imaginem que alguém que queira atacar o rei passa por vocês neste momento, com tamanha distração nem dariam por isso.
	– Mas capitão! – Disse o guarda gordo mal trajado. – Quem nos iria atacar? Faz anos que é sempre a mesma coisa, muita paz, não fazemos outra coisa senão manter a conversa em dia.
	– Sim capitão! – Disseram os outros dois guardas ao mesmo tempo. – Quem nos iria atacar?
	– Isso não interessa! Vocês têm que fazer o vosso trabalho que é para isso que aqui estão, guardar a entrada para não sermos
	surpreendidos, mesmo que exista apenas sossego e não apareça sequer alguém que queira visitar o rei, porém, aquilo que me dá a impressão é que vocês querem que a guerra aconteça para terem o que fazer, pois fiquem a saber que numa guerra todos perdem....
	– Sim capitão! – Responderam os três em uníssono.
	Depois do grito zangado que deu, Phill deixou os três guardas e seguiu até ao acampamento, já que o rei Gilbert lhe pedira que arranjasse vinte homens para o acompanharem até Zuna.
	– Mas o que será que tinha aquela mensagem que o deixou tão preocupado ao ponto de se dirigir pessoalmente até Zuna, qual é o perigo que Zuna pode estar prestes a correr? Para levar tantos homens só pode ser um ataque, mas de quem! – Pensava muito int...
	– Boa noite capitão! – Cumprimentou o guarda chefe que se encontrava naquele momento a passar a vistoria nos restantes guardas, chamava-se Hector e estava muito bem apresentado, media um metro e setenta e cinco e vestia uma farda azul-clara, tinha cab...
	apenas trinta anos Phill promovera-o a chefe das tropas do rei, a farda azul que vestia servia para distinguir todos os chefes que se encontravam espalhados naquele enorme exército, todos os outros vestiam-se de cinzento.
	– Já passei a última revista do dia! Neste momento preparo-me para ir até ao portão ver como estão as coisas por lá e depois vou aproveitar para ir ver a família, faz mais ou menos uma semana que não os vejo.
	– Hector! Antes de te dirigires ao portão preciso que trates de um assunto urgente. – Disse Phill batendo com a mão direita no ombro do guarda chefe.
	– Urgente capitão? – O guarda chefe Hector olhava intrigado ao perguntar. – Da última vez que houve urgência deu em guerra, estaremos nós a ir pelo mesmo caminho capitão?
	– Calma Hector! Não te precipites, caminha comigo enquanto te explico o que quero que faças. – Enquanto caminhavam em direção ao interior do acampamento Phill foi explicando o que pretendia.
	– Quero que arranjes vinte dos melhores homens e leva-os até ao castelo para escoltarem sua majestade até Zuna assim que a manhã começar, eles que estejam bem fardados, por falar nisso, quero também que de hoje em diante mantenhas todos os guardas bem...
	e isso tem que acabar, mas só começas a tratar disso amanhã depois do rei partir, agora trata dos vinte homens que te pedi, Entretanto vou até ao estábulo mandar selar os cavalos que o rei quer partir assim que começar a clarear.
	– Vou já tratar disso! Se o capitão quiser posso ir também!
	– Não Hector! Depois disso podes ir tratar da tua família, á muito tempo que não sais daqui de dentro para os visitares, vai e descansa, depois volta com as tuas forças reforçadas porque iremos precisar delas!
	Phill deixou Hector e seguiu sem demoras até ao estábulo que ficava na parte de trás do castelo, o estábulo era enorme e ocupava toda a dimensão traseira do castelo, ali todos os cavalos eram tratados como se vivessem numa mansão, da zona onde se enco...
	Não muito longe do castelo do rei, ainda se encontrava Ben galopando devagar, seguia o caminho de volta até Zuna que ficava a uns bons cinquenta quilómetros, Ben havia demorado duas horas até ao castelo em pleno dia, agora iria demorar pelo menos o do...
	– Bolas! Já me dói o rabo de tanto andar. – Pensou quando sentiu que já galopava à pelo menos hora e meia, Ben sentia que já se
	encontrava perto da encruzilhada quando de repente ouviu um barulho muito assustador, então puxou das rédeas e o cavalo parou para ele poder ouvir de onde vinha o barulho, olhou para o lado direito e para o esquerdo mas a escuridão impedia-o de ver de...
	– Nunca ouvi um barulho destes, será que chegou a minha hora de morrer? – Voltou a pensar, então com o medo quase a consumir-lhe o espírito agarrou nas rédeas do seu cavalo e bateu com o chicote no lado direito do dorso, mas ao invés do cavalo arranca...
	O SENHOR DAS TREVAS
	Zorte dava a sensação de ser uma ilha calma e a escuridão era uma constante, tudo ali era gelado e perto da fortaleza de Hugor o tilintar das batidas no ferro não parava, ao aproximar-se do forte, os primeiros guardas iam-se avistando e uma multidão l...
	soprar com as suas enormes narinas subia voando a grande velocidade, dava uma volta lá no alto e caia à pique direito ao mar, mergulhando depois para as profundezas daquele oceano imenso, quebrando o sossego ensurdecedor que ali existia naquele moment...
	Mas contra Hugor, só alguém com poderes mágicos como Zilion possuía é que lhe poderia fazer frente, já que Hugor utilizava a força do seu pensamento e comandava os seus exércitos que se multiplicaram ao longo dos anos, até os seus fieis seguidores ape...
	na altura acabou por comer a sua esposa que tanto amava e os seis guardas que ficaram a guardar o forte, os seus fieis seguidores nunca pensaram sequer em abandona-lo porque Hugor havia prometido riqueza a todos eles e por outro lado prometera vinganç...
	Belinur os seus mais que fieis morcegos sem asas para devastarem as regiões e lançarem o pânico, tudo parecia estar a correr na perfeição já que até ao momento passou sempre despercebido aos olhares mais atentos, quando passou pela encruzilhada já est...
	– Á muito tempo que não como carne! – O seu pensamento logo se virou para a presa.
	– Cheiro à comida! Ah, já estava a sentir falta dela, passei estes anos todos hora a comer bocados de peixe fedorento, ora a comer aqueles morcegos enormes que procuraram logo a minha caverna para viver, hora a comer seres humanos! – Ao pensar no que ...
	No momento em que Hugor começava a lembrar-se que a
	mulher que comera de uma só dentada a dezoito anos atrás era a sua esposa que tanto amava, reparou que o cavalo que estava a perseguir havia sentido a sua presença ali perto e assustou-se deitando abaixo o cavaleiro que transportava, foi só aí que ver...
	– Céus! Agora não posso deixar isto assim! Vou ter que comer os dois senão vai levantar suspeitas, maldita a hora que pensei em passar por aqui, não era este o momento certo. – Hugor deu uma última investida e esticou a sua pata traseira direita, abri...
	– Céus! Onde está o humano, ele estava a ser arrastado, por isso não poderia estar vivo, não pode ser, será que caiu ao mar e eu não dei conta? Raios! Logo que amanheça irei a procura dele, ele só pode ter caído ao mar, esta não é uma boa altura para ...
	A fúria de Hugor chegou com um enorme rugido que se fez ouvir por toda a ilha assustando todos que ali viviam, os que dormiam acordaram assustados num sobressalto e começaram a correr para todas as direções até serem avisados que podiam voltar aos seu...
	reparou que o cavalo galopava a grande velocidade.
	– Do que andas a fugir para correres a essa velocidade? – Voltou a pensar, foi então que reparou numa coisa horrível, o cavalo que fugia levava arrastando consigo o seu dono que estava no chão batendo em tudo por onde o cavalo desgovernado passava.
	– Ó céus! O que é Aquilo? Já deve estar morto! – Ao tentar aperceber-se do que fugia afinal aquele cavalo, Selina começou a ouvir também um barulho assustador, um barulho de asas enormes a cortarem o ar de forma tão arrepiante, que depressa a deixou c...
	– Mas onde está aquele… Onde se meteu? Desapareceu! – Selina não queria acreditar no que via, como pode um cavalo desaparecer de repente.
	– Céus! Foi aquilo que o agarrou, é preciso ter uma força enorme para agarrar num cavalo e sair a voar, ó céus, mas aquilo é… Só pode ser, ó não! – A cara de horror de Selina estava-lhe estampada na cara enquanto se contorcia.
	– Selina minha pequena! Estas bem? Selina olha para mim. – Zilion chamava suavemente sem forçar Selina, já que por momentos a ausência dela deixara-o preocupado, mas depois reparou que ao mesmo tempo Selina tentava tomar o controlo e voltar a si, entã...
	– Xavier, trás um pouco de água por favor. – Pediu Nádia gritando, desde que a aceitou como filha, nunca vira Selina daquele jeito.
	– Hugor! Hugor! Era Hugor, céus, era ele que acabei de ver na minha visão. – Selina estava tão horrorizada que quase não dizia coisa com coisa.
	– Mestre! Era Hugor! Primeiro, vi um cavalo, não, não, um rapaz.
	– Calma minha pequena! – Disse Zilion. – Senta-te aqui e bebe um pouco de água! – Assim que Selina se acalmou, Zilion continuou. – Agora! Conta-me o que aconteceu, mas não te precipites.
	– Estava escuro! Ao princípio não consegui distinguir onde estava, mas depois… – Selina parou para pensar mais um pouco,
	então olhou para o chão tentando lembrar-se de cada pormenor.
	– Era uma encruzilhada! Sim, uma encruzilhada e um pouco depois ouvi o barulho de um cavalo a galope, parecia estar a fugir de qualquer coisa, ó céus… ele estava a levar arrastado consigo um rapaz, o cavalo deve ter-se assustado e começou a fugir, o r...
	– De repente comecei a ouvir o barulho de umas asas a bater, pareciam ser enormes, a verdade é que era um barulho muito assustador e logo a seguir… Uma garra enorme se aproximou do cavalo e levou-o pendurado, foi então quando levantou voo, que consegu...
	– Mestre! Só pode ser ele não pode? Hugor! Não existirá mais ser vivo algum do seu tamanho pois não? – Então Selina pôs as mãos a tapar-lhe a cara enquanto chorava. – E aquele rapaz! O que fazia ali naquela altura? Estava morto, ele estava morto mestre!
	– Procura acalmar-te minha pequena! – Disse Zilion com uma voz suave. – Sim! Era Hugor de certeza, no mundo não existe outro ser vivo com tanta força como ele, mas neste momento estou mais preocupado é do porquê da sua presença, porque é que ele começ...
	ataques? Desde que Rusgar encantou a floresta nebulosa que o meu raio de ação diminuiu, mas falaste de um rapaz que estava a ser arrastado, tenta descrevê-lo para mim minha pequena.
	– Apesar de estar muito escuro! Ainda deu para reparar que o rapaz trazia uma capa branca, ou era cinzento e era loiro se não me engano, quando Hugor agarrou o cavalo já não deu para verificar se o rapaz se encontrava ainda pendurado, ou será que se d...
	– Era um mensageiro! Só os mensageiros podem usar capa branca por cima do cinzento para serem reconhecidos, quem matar um mensageiro é condenado a forca, isso ficou bem explicado pelo rei, embora eu seja contra qualquer tipo de morte. – Disse Zilion m...
	Na região já passava poucos minutos das nove da noite e apenas a luz das tochas iluminavam o interior das montanhas, a pedra de cristal que estava no bastão de Zilion deixara finalmente de iluminar a praça e lá em baixo já não havia movimento de pesso...
	– Nunca tinha visto um dragão e olhe que era enorme. –
	Selina logo se entristeceu quando pensou em Hugor. – Meu pai! Como é que aquilo pode ser meu pai mestre, será que ele começou a matar por prazer?
	– Estás bem filha? Como te sentes? Tenta acalmar-te um pouco, não penses muito nisso. – Disse Nádia preocupada.
	– Mestre! Tanto esta visão que tive como a outra, o que querem dizer? Estou a vê-las porquê? – Perguntou Selina tentando entender agora que os seus poderes começavam a manifestar-se.
	– Este é o dom que passou de Hugor para ti minha pequena, por que razão? Não te sei responder, mas acredito que tenha sido para impedir a vitória do mal, não me quero enganar mas penso que és o oposto dele, tu és a barreira entre o teu irmão e Hugor! ...
	– Não estou a perceber! O mestre está a dizer-me que quando
	tenho uma visão, o que quer que esteja a acontecer, acontece naquele preciso momento? – Perguntou Selina algo baralhada.
	– Sim minha pequena! Quando tiveste aquela visão do teu irmão e desmaiaste, ela estava a desenrolar-se na ilha nebulosa nesse preciso momento, como se te quisesse avisar que algo de importante se estaria a passar e que devesses saber, na verdade era m...
	– Se Hugor anda a rondar Belinur, é melhor Selina não viajar sozinha. – Interrompeu Xavier.
	– E que zona de Belinur será? Sei que o que vi parecia-me uma encruzilhada, era muito rochosa e tinha também muitos arbustos, mas não vi árvores grandes, parecia ser uma zona bastante vulnerável por não existir onde nos possamos proteger se algum ataq...
	– Sim! Fica mesmo na outra ponta e a encruzilhada que viste
	na tua visão é a única que existe em Belinur inteira, também tens razão quando dizes que ela é demasiado desprotegida, eu próprio passei por lá á muitos anos atrás e também a achei muito vulnerável. – Concluiu Zilion, depois olhou para Nádia e Xavier.
	– A Selina tem que fazer esta viagem e o resto da companhia, ela encontrará pelo caminho, enquanto isso, nós teremos que nos preparar para enfrentar o mal quando chegar a hora, nem que para isso tenhamos que desviar as atenções para Hugor não sentir o...
	– Acreditas quando te digo que te vais sair bem minha pequena?
	Selina abanou prontamente a cabeça dizendo que sim e foi então que naquele preciso momento os seus olhos viram o que teimavam em não querer ver.
	– Mestre! – Selina ficara estaticamente de olhos bem abertos e quase não sabia o que dizer. – Mestre! Que lindo, isso é…
	– Sim minha pequena! Agora posso dizer-te que estás preparada para a tua viagem, o que estás a ver neste momento é a auréola que me foi entregue pelo elfo Lothortien, é como uma marca pela minha promessa e por teres acreditado em mim deixas-me ver o t...
	– O Sábio dos elfos? – Perguntou Selina deslumbrada.
	– O Sábio Divinal!
	– O Sabio Divinal? – Perguntaram em uníssono.
	– Sim! É o ser mais maravilhoso que conheci e tudo o que diz é verdade, carrego comigo os seus poderes com muito orgulho, mas Rusgar não pode saber.
	– Porquê mestre? – Voltaram a perguntar em uníssono.
	– Contar-vos-ei mais tarde! – Respondeu com um enorme sorriso.
	– Mestre! Onde fica a Encruzilhada de Belinur? – Perguntou Selina ainda maravilhada com a auréola que aparecia por cima da cabeça de Zilion.
	– Tenho comigo um velhinho mapa do continente – Zilion inclinou-se e tirou um pedaço de papel que tinha num dos vários bolsos do seu manto, desembrulhou-o à frente de Selina e disse.
	– Aqui fica a floresta verdejante, este ponto aqui são as montanhas onde nos encontramos neste momento, não está muito visível mas dá para perceber um pouco e aqui fica a encruzilhada, esta é a parte rochosa que viste e aqui ficam os arbustos, aqui ma...
	Belinur. – Quando terminou, abriu a mão direita de Selina e nela depositou o velhinho mapa. – Toma minha pequena! É velhinho, mas vai ser bastante útil para te guiar até Zuna, até o terreno mais difícil está aqui desenhado, todos os buracos, todas as ...
	Selina olhou para o mapa tentando perceber todo o desenho. – E a Ilha Nebulosa, Onde Fica? – Perguntou Selina ao ver que só o desenho do Continente constava no velhinho mapa.
	– O local da ilha apenas eu, os elfos e mais dois capitães dos barcos de comércio sabemos onde fica! – Respondeu Zilion.
	– Ela é muito especial e tem permanecido escondida desde então, quando o mal esteve em força no mundo, começamos a transportar todos os seres vivos que passaram tempos muito difíceis nas suas mãos, principalmente os humanos, enquanto combatíamos o mal...
	– Foi muito antes de tu nasceres minha pequena e de Hugor se apaixonar pela tua mãe, naquela altura ele já era muito poderoso e o seu exército tornara-se cada vez maior, muitos serviam-no porque se sentiram ameaçados e os que não o quiseram servir foram
	castigados, então tomei a iniciativa e mandei uma mensagem ao rei dizendo-lhe o que queria fazer com os homens e mulheres que sofreram nas mãos do mal, grande parte pertencia a aldeia Picot, o resto pertenciam de várias partes do continente sem o noss...
	– Quantos dias? – Perguntou Selina assustada.
	– Durante quatro dias não se conseguiu pescar um peixe sequer e para minha grande preocupação, quando chegou ao quarto dia o anel da Ilha Nebulosa desapareceu por completo e durante algum tempo temi que a ilha fosse descoberta. – Respondeu Zilion e na...
	– Mestre Lothortien! – Perguntava o jovem Zilion enquanto olhava para o sábio dos elfos. – Não sei se estou a altura de tamanha tarefa, temo desaponta-lo, a si e a todos os elfos que tanto lutaram para nos mostrar a nós humanos que a vida é para ser v...
	floresta ficou iluminada, então Lothortien pós a sua mão direita sobre o ombro do jovem Zilion que acabara por ficar maravilhado com a luminosidade intensa e poderosa daquela árvore.
	– Fica descansado meu amigo! Vais conseguir levar esta tarefa até ao fim. – Lothortien levantou o seu dedo indicador e começou a desenhar algumas curvas, uma linha luminosa depressa nasceu acompanhando todo o movimento e como por magia, a linha lumino...
	– Antes de chegarmos aqui para viver! – Da linha luminosa que saía do dedo de Lothortien formou-se então o mapa do continente Belinur, enquanto isso o jovem Zilion maravilhava-se a olhar para o desenho e para o elfo que o deixava encantado sempre que ...
	– Passamos por um pequeno pedaço de terra que fica aqui! – Outro desenho se formou, desta vez era o desenho de uma ilha e era bastante mais pequeno que o anterior.
	– Este pequeno pedaço de terra que desenhei, não é habitado por seres humanos, foi essa a indicação que recebi quando alguns de nós lá entrou, apenas a natureza e o ser vivo animal lá vive, agora só tu sabes onde fica situada, um dia podes vir a preci...
	– Desculpa minha pequena, mas como estava a dizer, é para a Ilha Nebulosa que temos levado todos aqueles homens e mulheres que sofreram nas mãos do mal e que hoje vivem uma vida alegre e sem receios, apenas tiveram que se habituar a viver com o nevoei...
	Nebulosa o mais rápido possível, não demorará muito tempo para ele tratar do resto!
	Por fim Selina dobrou o mapa e guardou no bolso da frente dos calções para ter acesso a ele com facilidade assim que precisasse.
	A REUNIÃO
	Já passavam das oito quando terminaram a refeição da noite em família como sempre fizeram, Tobias estava um pouco mais bem-disposto depois daquela conversa com Josh, parecia até que lhe tinha saído um peso enorme de cima dos ombros, mas no meio ficara...
	o mar devido ao nevoeiro, nem sequer se ouvia a água a bater nos murais tal não era a acalmia que se fazia sentir todos os dias, era uma zona muito vulnerável a qualquer ataque, já que não se ouvia sequer quem quer que se aproximasse da zona, mas para...
	A taberna da Sheila ficava perto dos murais feitos de rocha para a água do mar não desgastar e levar a areia da ilha consigo, era um espaço enorme e tinha cerca de trinta mesas onde a maioria dos pescadores passava grande parte do seu tempo, quer nas ...
	Sheila era uma mulher de cinquenta e três anos, era forte e tinha cabelos castanhos aos caracóis a tapar-lhe os ombros, tinha uma cara muito redonda e andava sempre alegre contando as suas histórias e cantando canções que faziam as pessoas esquecer os...
	Fora da taberna, já se encontrava uma grande multidão e mais iam chegando, a conversa era sempre a mesma, o que é que se
	passava com o mar, havia quem dissesse ter a certeza de saber o que se estava a passar e outros diziam que era a primeira vez que passavam aquele problema por serem demasiado novos para saber, como era o caso de pescadores com a idade de Josh ou um po...
	– Boa Noite a todos! Como devem ter reparado, a já dois dias que nada pescamos e isto não é normal, por isso informo-vos que está aberto este debate para tentarmos compreender o impacto que isto pode ter nas nossas vidas, quem quiser intervir levante ...
	Bem lá atrás perto da porta, alguém com uma voz muito fina falou, ainda mal havia começado a reunião. – O culpado disto tudo é esse rapaz de olhos cor de laranja, é ele que está a amaldiçoar a nossa ilha.
	Muito admirados com a acusação, os que ali se encontravam, depressa se viraram para ver quem era a pessoa que se oferecera para começar a falar, então repararam numa figura pequena com sessenta
	centímetros de altura, era uma senhora tão velhinha que deixou todos admirados nunca a terem conhecido, tinha um vestido escuro e os seus olhos eram tão negros que mudavam para cinzento-claro quando olhava para Joshua, utilizava uma bengala para a aju...
	– Como te chamas mulher? – Perguntou muito admirado e intrigado.
	– O meu nome não vem ao caso! Viajei durante dois dias para aqui chegar e estou muito cansada, vocês estão preocupados com o que se está a passar, não estão? – Ao olhar para Tello os seus olhos ficaram negros novamente.
	– Então eu digo-vos que o culpado é aquele rapaz ali! – Os seus olhos voltaram a mudar para cinzento-claro quando apontou para a direção de Joshua novamente. – Mas o que está para acontecer é bem pior, corremos o risco de voltar a sofrer a ira do mal ...
	Joshua olhou então para a mulher que lhe apontava o dedo, depois olhou ao seu redor e reparou que a multidão concentrava-se agora em si, por instantes ficou a espera de um sinal qualquer que
	indicasse que era tudo uma enorme mentira, mas lá no fundo e para seu desespero, Joshua sabia que se calhar ela estaria a falar verdade, mas ser ele o motivo do que estava a acontecer já o estava a deixar preocupado, para já não falar que corria o ris...
	– Mas tens que dizer o teu nome! – Voltou a perguntar impaciente. – A tua idade também e explicar porque é que chegaste aqui com acusações quando deverias era apresentar soluções para resolver os problemas que nos afetam a todos.
	– Chamo-me Zinga e tenho oitenta e seis anos. – Respondeu olhando a cara de espanto de Tello que enquanto olhava para si, viu os seus olhos passarem de cinzento para negro num ápice, depois continuou dizendo.
	– Quando cá cheguei tudo isto era virgem, só a natureza existia e a beleza ainda se mantém, aos poucos foram chegando cada vez mais pessoas, vi o sofrimento delas que era muito profundo e sei também por que razão sofreram tanto, mantive-me sempre na s...
	As pessoas que se encontravam dentro da taberna depressa começaram a sussurrar novamente baixinho e ao mesmo tempo iam
	fazendo o seu julgamento, de repente aquela mulher baixinha com cara empinada voltou a virar as suas atenções para Joshua, as opiniões variavam de pessoa para pessoa e a dada altura ficou a sensação de que se estaria a começar a perder o controlo, She...
	– Tenham calma! – Gritou para que a ouvissem. – Não estão aqui para julgar quem quer que seja, estão aqui para arranjar uma solução para este problema, não deixarei que a minha taberna sirva para julgar pessoas, isto não é um tribunal e pelo que saiba...
	As pessoas que se encontravam na taberna ficaram todas admiradas e perplexas, nunca tinham visto Sheila falar daquela maneira tão direta, mas no fundo ficaram alegres porque haviam chegado a conclusão que ela tinha intervindo na melhor altura.
	– Agora! O balcão está cheio de bebida, sirvam-se para aquecer os ânimos e continuem com a reunião para se chegar a uma conclusão. – Terminou Sheila com um sorriso olhando depois para Tobias de soslaio.
	Ao ver Sheila olhar sorrindo, Tobias achou que deveria começar a preocupar-se com Zinga, já que as suas acusações haviam deixado os habitantes de Sending muito perturbados e pensativos.
	– Mas quem é esta mulher! Será uma bruxa? Como é que ela sabe tanto sobre Josh, será verdade o que disse? Não! Não pode ser, criamo-lo com muito amor e carinho, tal como Zilion pediu, não quero acreditar que o meu filho nos vá destruir a todos. – Pens...
	– E os seus olhos! Mudam de cor quando olha para ele, o que quererá ela dizer com aquela expressão? – Tobias estava tão pensativo que por momentos deixou de ouvir o que se dizia na reunião.
	– Quando saí de Zuna, olhei para o mar cruzado e vi dois barcos cinzentos ao longe, mas estavam ainda muito longe de Zuna, pareciam ser mesmo os barcos do mal conforme me contou Ned que na altura estava a chegar e eu a partir em direção a ilha, foi el...
	O capitão Tim era um homem alto, com cinquenta e um anos, tinha cabelos brancos e curtos, olhos castanhos e bigode, vestia uma camisola grossa de algodão vermelho florescente e umas calças de cabedal castanhas, calçava umas botas de pele de búfalo que
	comprara em Zuna, era magro e o seu barco de comércio tinha o nome da vila por ter sido o primeiro barco a ser construído para fazer a ligação entre a ilha e o continente, tanto o capitão Tim e toda a população da ilha, conheciam Hugor apenas como o f...
	Tobias ao voltar a si reparou que perdera parte do que estava a ser discutido.
	– Voava? Desculpem, não ouvi bem, por um momento perdi-me! Eu sei que a alguns anos atrás aconteceu o mesmo com o desaparecimento dos peixes, mas não se ouviu falar de algo que voava e mergulhava, alguma coisa ou alguém, fez desaparecer os peixes e ag...
	– Não será fácil atacarem a ilha, mas a verdade é que correremos um risco sério como diz o Tobias. – Ouviu-se alguém
	falar enquanto entrava na taberna, nesse momento viraram-se todos para ver que era.
	– Sim, sou eu mesmo! Lorde Walter em pessoa e vim até aqui porque o que tenho para dizer a todos é muito importante. – Lorde Walter era o governador da aldeia Sending, os seus cabelos esbranquiçados uniam-se a barba enorme que tinha e só os olhos escu...
	– A maior parte dos presentes, principalmente os mais velhos como eu, sabem o que é ser escravo do mal e o sofrimento que passamos nas suas mãos, por isso irei mandar alguém até a próxima aldeia mais a Norte para avisar aquela população para que fique...
	– Mas, Lorde Walter! Quase já não há peixe na ilha. –
	Interveio Tello mostrando-se admirado com a presença de Lorde Walter enquanto se dirigia até a saída da taberna onde se encontrava o governador. – De todo o peixe que apanhamos até a dois dias atrás já estará todo ele quase no fim, neste momento serão...
	– Se o problema se manter! – Interveio Lorde Walter novamente, as pessoas que estavam presentes sentiam-se aliviadas pela presença do governador da aldeia, ali todos achavam que em situações de apuro deveria ser sempre ele o primeiro a dirigir-se a po...
	– Muito bem! Quero que todos verifiquem o que têm para consumir lá em casa, comessem a poupar no peixe e na carne, com as verduras penso que não haverá problema. – Disse Tello para que todos o ouvissem, depois olhou para o governador da aldeia. – Lord...
	Ao reparar que Lorde Walter estava de acordo virou-se para os que se encontravam presentes e continuou dizendo. – Amanhã tragam os vossos inventários para se saber quem está mais carente de
	produtos e a partir daí tentaremos equilibrar as coisas para evitar que alguém venha a passar fome.
	– Eu vou começar a tratar de enviar as pessoas necessárias para informar as aldeias mais á Norte. – Disse Lorde Walter antes de a reunião terminar por se tornar muito tarde, mas antes de sair virou-se para o capitão Tim. – Capitão! Tenha cuidado na vi...
	– Fique descansado Lorde Walter que assim que aportar será a primeira coisa a ser feita. – Respondeu o capitão muito satisfeito com a intervenção de Lorde Walter.
	A reunião acabara mas não trouxera nada de produtivo, por outro lado as pessoas que iam saindo estavam contentes por terem visto Lorde Walter, comentavam que a sua presença acabou por acalmar um pouco as pessoas mais preocupadas.
	Ao sair, Tobias foi procurar Zinga para lhe perguntar porque sabia ela tanto sobre a vida de Joshua, mas quando a taberna ficou vazia não a conseguiu ver mais, então saiu a correr pela rua à fora perguntando e chamando por ela, mas as poucas pessoas q...
	– Alguém viu aquela mulher baixinha que estava na taberna?
	– Perguntou Tobias correndo de um lado para o outro até avistar Tello.
	– Tello! Viste aquela mulher baixinha? Aquela que chamaste para perto de ti para que se explicasse, como é que ela desapareceu sem darmos por isso?
	– Com a presença de Lorde Walter nem dei por ela sair! – Respondeu Tello. – Já que perguntas! Eu também queria falar com ela, ela fez umas acusações graves sabes? Temos que saber onde mora e o que faz para sobreviver, olha lá, sabes onde está o teu fi...
	– Isto é muito estranho! – Disse Tobias tentando olhar para todas as direções. – Já que perguntas, a verdade é que o meu filho também desapareceu! Ele não se ia embora sem me avisar, além do mais este nevoeiro já não nos deixa ver um palmo à frente do...
	– Com o Curtis? Nem pensar, a não ser que o teu filho tenha saído da taberna mais cedo e foi ter com ele lá em casa. – Tello achou um pouco estranho aquela pergunta, mas logo a seguir continuou.
	– Bem, para te falar a verdade é que ele ficou de castigo e era
	precisamente por causa do meu filho que queria desculpar-me com o Josh depois de ter assistido àquela discussão toda, ele deve estar a pensar que sou um mau pai, mas a verdade é que não sou e tu sabes disso. – E quando ia para continuar foi interrompi...
	Cada passo que dava mais perto ficava de Tobias e Tello, foi então que do meio do nevoeiro denso apareceu o responsável pela iluminação, era raro ele não saber as horas certas e sempre que aparecia numa rua qualquer, as pessoas perguntavam e ele não s...
	– Ainda bem que apareces Pingas! – Disse Tobias sentindo o seu desespero voltar por reparar que não era Josh quem se aproximava. – Podes dizer-nos que horas são neste momento?
	– Já passam vinte minutos das dez da noite! – Respondeu Pingas deixando sair um bafo enorme de fumo da sua cigarrilha feita de folhas secas.
	– Já? Passou esse tempo todo sem darmos conta? – Interveio Tello admirado. – Passou muito depressa e não falamos muito sequer, o tempo passa mesmo depressa quando queremos que passe devagar, bem, vamos subir a rua, pode ser que encontremos o teu filho...
	– Vamos sim! – Respondeu Tobias intrigado olhando para todos os lados, mas o nevoeiro era tão denso que mesmo estando perto de si, quase não via Tello nem o responsável pela iluminação, logo a seguir despediram-se de Pingas e seguiram rua acima.
	REFEIÇÃO DE DESPEDIDA
	A noite já ia adiantada quando se juntaram para a refeição, Zilion tinha pedido a Nádia para que servisse a refeição no seu salão de reuniões que ficava logo a entrada do corredor que vai dar a sala oval, o salão ficava do lado esquerdo e era enorme m...
	três metros e meio de altura, com a extinção dos Feldon, a verdade é que ela ali permaneceu como prova da existência daquela raça, mas grande parte da população não sabia sequer da existência desta estatua ou pelo menos, não faziam sequer qualquer esf...
	Skill para a sua viagem e que ainda não se tinha juntado a eles, ia olhando para a entrada do salão com a esperança que ela de repente entrasse por ali a dentro.
	Enquanto Dima não entrava pelo salão a dentro, Selina ia recebendo os elogios das pessoas que ficavam deslumbradas com a sua beleza quando passavam ali perto, havia também quem aproveitasse a refeição para pôr a conversa em dia, o ruído no salão era e...
	– Senhora! Peço-lhe mil desculpas mas é que Skill… – Dima fez uma pausa para ganhar algum fôlego. – Skill não quer ser selado porque começa a relinchar e a dar coices para todos os lados! Foram precisos seis homens para o aguentar preso e nem se quer ...
	– Muito bem! Também não me quero atrasar mais. – Selina levantou-se e virou-se para Zilion com as lágrimas a saírem-lhe dos olhos. – Voltarei a vê-lo mestre? Eu devia chamar-lhe avô, afinal eu estou consigo desde que nasci, não sei como agradecer todo...
	– Claro que nos vamos ver minha pequena! Quando votares da Ilha Nebulosa eu cá estarei a vossa espera, tua e do teu irmão. – Zilion sorria mas conteve-se para não chorar também.
	– Mas antes de partires quero dar-te isto! – Zilion tirou então de um dos seus bolsos uma sacola fechada e estendeu a mão para entregar a Selina.
	– Guardei este tempo todo para ta entregar, quando encontrares algum obstáculo que não consigas ultrapassar, então abre esta sacola que ela te irá ajudar. – Zilion levantou-se obrigando Selina a ter que olhar para cima devido a sua altura comparado co...
	– Seguir-te-ei enquanto me deixares, mas tens que te defender mesmo sabendo que o ataque a que te estejas a defender seja o meu e agora que chegou o momento de partires, só espero que a noite te proteja e que o dia não te traia. – Zilion tirou a sua m...
	– Vem Selina! Eu e o teu pai acompanhamos-te até lá fora. – Disse Nádia por fim, logo depois saíram do salão e dirigiram-se até ao estábulo.
	NOITE AGITADA
	A uma da manhã, uma hora mais tarde que nas montanhas Feldon, Zuna encontrava-se ainda bastante agitada e a correria de um lado para o outro ainda era visível, aquela era a única cidade do Continente e ficava situada estrategicamente a sul, tinha uma ...
	era, tudo aconteceu á muito tempo atrás quando o pai do agora rei Gilbert mandara isolar esta população de toda a população branca, com o passar do tempo gerou-se uma controvérsia muito grande porque todos aqueles que passaram a vida a combater o mal ...
	Em Zuna existiam também quatro grandes armazéns onde
	eram guardados a maior parte dos produtos que vinham das aldeias de todo o Continente, esses armazéns ficavam situados perto do palácio de Lorde Savio que morava um pouco mais a Norte de Zuna, quem viesse do castelo do rei pela encruzilhada, teria for...
	Naquele momento, pouco passava da uma da manhã e nem o mar ondulava como nos outros dias, os pescadores não dormiam de tão assustados com o que poderia estar para chegar, as ruas estavam bem iluminadas com óleo de baleia e em cada lado das ruas encont...
	pássaros que cantavam todas as manhãs em busca de alimento. Tirando as vezes que eram muito poucas, em que Lorde Savio recebia a visita do rei, que ficava no melhor quarto disponível do palácio onde o ruído aumentava com as pessoas a gritarem andando...
	uma pequena vénia já seria gratificante e que nunca se deveriam sentir inferiores com a sua presença, mas que sentissem isso sim uma grande motivação para praticar o bem.
	Do lado direito antes das escadas que vão dar ao piso superior havia um corredor que ia dar as duas salas de estar que ficavam mais ao fundo, uma era para visitas e reuniões importantes e a outra era para se servir as refeições, do lado esquerdo havia...
	mais jovem que velho, de todos os presentes que se juntaram a Lorde Savio, sentado precisamente ao seu lado encontrava-se o capitão Ned.
	Ned era um homem estranho, velho e muito teimoso, tinha cabelos brancos encaracolados mas curtos, nascera só com um olho e era mais velho que o capitão Tim quatro anos, media cerca de um metro e sessenta e cinco, usava uma camisola castanha de lã muit...
	– Jerónimo! Que horas são isto? – Perguntou Lorde Savio com ar cansado.
	– Já passa meia hora da uma, senhor! – Respondeu Jerónimo preocupado com o cansaço do seu amo, naquele preciso momento na outra ponta de Belinur, já Selina tinha arrancado em direção a Zuna.
	Jerónimo era um dos braços direitos de Lorde Savio, era forte e alto, tinha cabelos pretos compridos e eriçados, tinha também umas sobrancelhas enormes que quase tapavam os seus olhos castanhos e a barba quase lhe cobria a cara toda, mas o que mais se...
	– Por que razão se está o mensageiro a demorar? – Voltou a perguntar Lorde Savio. – Ele saiu daqui ainda era dia, o que o estará a demorar para ainda não ter chegado? Preciso que mandes alguém ver se o encontra a meio do caminho e não te demores a vol...
	– Sim senhor! – Jerónimo mais dois dos seus homens que se encontravam à entrada da sala de visitas aprontaram-se logo de seguida e sempre agarrado ao seu chicote arrancou mais os seus homens a caminho da rua, ao chegar perto da cozinha Jerónimo encont...
	– Ainda bem que te encontro por aqui Celdar, vai buscar a tua capa e vai ter comigo lá fora!
	– Ainda agora cheguei, estou cheio de fome e cansado, leve o Ben consigo! – Respondeu Celdar enquanto mastigava um pedaço de broa.
	Celdar era um jovem mensageiro com dezasseis anos, já que os mensageiros eram recrutados muito jovens, mais tarde eram
	treinados até se afeiçoarem aos seus cavalos e os cavalos afeiçoarem-se aos seus donos, tinha cabelos pretos muito curtos, olhos castanhos e uma face que nem estava para o magro nem para o forte, de todos os outros mensageiros ele era considerado o br...
	– É mesmo por causa do Ben! Tens que ir procurá-lo, Lorde Savio já está preocupado com a demora e pediu que mandasse alguém ao seu encontro, agora, vai buscar a tua capa e vai ter comigo lá fora. – Disse Jerónimo quase impaciente, depois virou-se e pa...
	– Para onde me devo dirigir? – Perguntou Celdar algo preocupado. – Também estive a pensar enquanto vestia a minha capa, que não é coisa do Ben demorar tanto tempo numa viajem, mas pode ter-lhe acontecido qualquer coisa de grave para ainda não ter cheg...
	este era um cavalo muito possante e tinha uma cauda branca, desde que este foi dado a Celdar, que pareciam ter nascido um para o outro e nunca mais se largaram.
	– Ben foi entregar uma mensagem ao rei e deveria trazer uma resposta dele ainda hoje, por isso é que passar lá a noite estaria sempre fora de questão, passei pelo quarto dele e trouxe um pedaço de roupa que usou, leva um Kandril(1) contigo para fareja...
	(1) - Kandril: Cão arraçado do lobo mas muito manso para os humanos, é usado unicamente para farejar feridos e mortos, raramente ataca a não ser para se alimentar, o seu menu está entre as galinhas selvagens e os coelhos, bem treinado torna-se num exc...
	– Com esta escuridão, a rapidez não vai ser muita mas vou tentar ir o mais depressa possível! – Disse Celdar ao subir para se
	sentar na sela do cavalo, depois olhou para Jerónimo enquanto este encostava o pedaço de roupa ao focinho do Kandril.
	– Esse Kandril tem nome? – Perguntou e assim que Jerónimo desencostou o pedaço de roupa do seu focinho, o Kandril arrancou ladrando e chamando para que Celdar o seguisse.
	– Chama-se Dum! – Gritou Jerónimo pondo as duas mãos perto da boca, um pouco depois viu Celdar levantar o braço dizendo-lhe que tinha ouvido.
	A PARTIDA
	Quando chegou ao estábulo, Selina reparou que Skill relinchava e tentava apanhar com um coice o primeiro que se aproximasse, aquele reboliço enorme que se fazia sentir, acabara por contagiar também todos os cavalos que se encontravam dentro do estábul...
	a ver naquele momento, a verdade é que o que parecia ser um vulto escuro, era na realidade a capa que Selina usava, o capuz cobria-lhe os cabelos e só a saliência do seu olhar alaranjado sobressaia, a capa deixava-a com um contraste entre o invisível ...
	– Pronto meu pequeno! Já aqui estou, agora preciso que deixes um destes homens selar-te para partirmos só nós os dois está bem? – Disse Selina com uma voz tão suave enquanto passava com a mão pelo pescoço de Skill, depois virou-se e com um gesto chamo...
	– Não deves mostrar medo a um animal, é sinal de fraqueza, agora aproxima-te e sela-o mas sem mostrar medo. – Disse Selina ao homem.
	Algum tempo depois, Skill encontrava-se selado e preparado para partir, enquanto isso, Dima aproveitara também para equipar a sela com o que Selina lhe pedira quando se separaram à saída do seu quarto, no final Dima olhou para Skill que era realmente ...
	invulgar e muito possante pela sua estatura, depois aproximou-se da sua orelha e mencionou algo que mais nenhum dos presentes ouviu, logo a seguir Skill fez sinal a Dima em resposta ao que lhe mencionara ao ouvido e quando Dima se afastou, o seu olhar...
	Por fim Selina deu um suspiro profundo e dirigiu-se até aos seus pais adotivos para se despedir, chegara aquele momento em que todos pensaram que nunca iria acontecer, separarem-se uns dos outros, a sensação era muito estranha e a tensão também.
	– Bem! Parece que é este o momento! – Disse Nádia com as lágrimas a brilhar nos seus olhos tristes.
	– Ora! A nossa filha não se vai embora de vez! – Interveio Xavier tentando consolar aquele coração desolado.
	– Ela voltará em breve, não é minha filha? – Xavier mostrava-se orgulhoso por ver Selina partir na sua primeira aventura, sabia também que tudo o que lhe havia ensinado iria pô-la em segurança, para isso bastava por em prática tudo o que aprendera com...
	– Sim! – Interveio por sua vez Dima que mostrava também algumas lágrimas querendo sair de forma desgovernada.
	– Eu acredito que não vai demorar muito tempo para a minha senhora voltar e que em breve estaremos juntas novamente! – Terminou baixando a cabeça para Selina não lhe olhar nos olhos.
	– Sim! – Respondeu Selina por fim.
	– Voltarei logo que encontrar o meu irmão! Não deixarei que Hugor chegue primeiro! – Logo a seguir Selina agarrou nas rédeas de Skill guiando-o depois para fora do estábulo e ao chegarem lá fora, Selina olhou para cima, o céu estava limpo e a lua esta...
	– Irei finalmente conhecer o meu irmão! Trá-lo-ei para junto de nós para receber a bênção do mestre, fiquem a minha espera que eu voltarei de certeza, podem contar com isso e não se preocupem comigo, eu vou estar bem, até breve, mãe, pai! – Ao dizer a...
	– Eu voltarei! – Gritou!
	No pico da montanha mais alta, lá estava Zilion mais vigilante que nunca seguindo Selina até onde a vista o permitisse.
	– Vai minha pequena e volta depressa! Não estarás o caminho todo só! – Visto do cimo das montanhas era deslumbrante mesmo de noite, verificar aquele vulto embalado a toda a velocidade até desaparecer na escuridão daquela noite morna, a capa que Selina...
	– Não podia ter arranjado melhor altura para viajar! – Pensava Selina enquanto saboreava o ar puro da noite.
	– Anda meu pequeno! O caminho é todo nosso agora, quando passarmos a ponte Zen o resto só dependerá de nós e a proteção do mestre terminará infelizmente! – Skill ao ouvir Selina dizer-lhe aquilo, relinchou batendo com as patas frontais aumentando a su...
	– Mas que raios era aquilo? Bom, seja o que for que vai a galope é melhor ter cuidado com o que lhe vai aparecer a frente! – Disse o guarda assustado, depois puxou das rédeas do seu cavalo e continuou a sua caminhada até as montanhas.
	– Que cavalo tão veloz! Quem será que ia montado nele? Se ao menos tivesse visto a cor do cavalo! – Terminou pensando enquanto caminhava.
	A velocidade de Skill não diminuía os seus sentidos de orientação, ainda mais levando Selina consigo, por isso a sua atenção aos obstáculos tornara-se numa responsabilidade acrescida, Skill via
	tão bem à noite como via de dia, era uma das suas maiores virtudes e enquanto a velocidade aumentava, Selina continuava a desfrutar de tudo o que lhe era possível ver até ao momento, de repente aparece-lhes pela frente um obstáculo quase impossível de...
	– Não consigo ver o que me estás a tentar dizer meu pequeno! – Exclamou Selina enquanto tentava olhar mais à frente.
	– Se ao menos conseguisse ver no escuro! – Ao pensar naquilo, a magia voltou a acontecer para sua alegria, Selina mal se apercebia, mas acabara de descobrir mais um dos seus poderes.
	– Não posso acreditar! Mas Isto é incrível, Skill, consigo ver, sim, sim, já estou a ver, quando chegar o momento vamos saltar, não deve ser muito largo! – Gritou Selina sem compreender ainda por que razão conseguia ver tudo como se fosse dia, sorria ...
	chegasse o memento e já quando faltavam cerca de três metros da vala, Skill envia todas as suas forças para as patas traseiras elevando-os nas alturas e voando sobre a vala como se nada ali estivesse, ao aterrar no outro lado daquela vala funda a velo...
	– Não… Skill! Por favor para, vamos bater! – Selina gritava e ao mesmo tempo puxava as rédeas, mas a velocidade ainda era muita e o contacto com o obstáculo era inevitável, foi naquele momento quando ao perceber que iria ser doloroso se batesse, um se...
	– Isto vai doer, a minha viagem está perdida! – Pensou Selina enquanto esperava pelo inevitável contacto, de repente Skill relinchou parando logo a seguir e quando Selina abriu os olhos qual não era o seu espanto ao reparar que ainda se mantinha em ci...
	– Mas o que será que aconteceu? Não estou a perceber porque não me aleijei! – Pensava Selina tentando compreender como atravessou aquele obstáculo impune de qualquer ferimento, foi então quando voltou a olhar para sua frente que a surpresa foi ainda m...
	– Pronto! O perigo já passou! – Disse Zilion sorrindo e acalmando Skill com a sua voz suave.
	– Então minha pequena! Tenta usar a tua intuição, ela é especial, tu és especial, se isto te acontecesse do outro lado da ponte já não te poderia ajudar. – Disse enquanto olhava para Selina que ao mesmo tempo ainda olhava para si boquiaberta. – Repare...
	– Sim mestre! Consigo ver de noite como vejo de dia, não é incrível? – Respondeu ainda em choque por ver Zilion ali a sua frente.
	– Mestre! Como… Como… Que magia utilizou para eu nem sequer tocar naquele tronco? Com o susto fiquei paralisada e sem saber o que fazer, só tive tempo de levantar os braços para me proteger e fechar os olhos, quando os abri estava aqui e nem me aperce...
	– A única coisa que te posso dizer minha pequena! É que não te aleijaste e quando voltares, explicar-te-ei o que aconteceu neste momento do qual eu quase nada fiz! – Disse Zilion olhando para Selina com um sorriso enorme.
	– Penso que é este o nosso momento de despedida, usa os teus instintos para te ajudar a antecipar o perigo, já reparei que a noite não será um obstáculo para ti, evita viajar por caminhos muito fechados e desconfia sempre daqueles que simpatizam conti...
	– Olá meu pequeno! Eu sei que me estás a ouvir, transportas contigo um grande tesouro, é a nossa esperança para manter o mundo
	cheio de paz e amor, eu sei bem que darias a tua vida para defende-la e pelo caminho irás encontrar quem lhe queira mal por não saber ou não querer acreditar na sua missão, irás encontrar obstáculos difíceis de ultrapassar, mas não te preocupes, relin...
	– Agora parte sem demora minha pequena! Que este caminho tão longo se torne curto pois a saudade já começou, adeus e volta depressa! – Zilion olhou para Selina uma última vez e ao ver as lágrimas que saíam dos olhos dela, rápido desviou o olhar para e...
	Algum tempo depois, Selina ainda se encontrava cheia de tristeza e continuava sem dizer uma palavra, apenas sentia o vento secar as suas lágrimas que lhe saiam enquanto pensava, aquele momento com Zilion fê-la sentir-se muito especial e enquanto volta...
	– Vá minha pequena! Levanta-te, os teus pais estão a chegar, então minha pequena! Voltaste a cair? – Zilion sorria com enorme satisfação ao ver aquela pequena divertir-se correndo atrás das
	borboletas amarelas que abundavam junto das montanhas, as flores brancas eram enormes para o seu tamanho, cada queda que dava desaparecia no meio delas levando Zilion a desmanchar-se em gargalhadas com tanta satisfação e alegria que parecia que o mund...
	– Sabias que tens os olhos mais lindos do mundo? São únicos como as do teu mano, não há outros iguais e é só por isso que agradeço a Hugor, ele gerou a criança mais perfeita do mundo! – Mas Selina nem sequer o ouvia ou compreendia o significado daquel...
	Selina gostava de tudo o que fazia, mas o que mais lhe dava satisfação eram os passeios que fazia todas as manhãs com Zilion e depressa aprendeu a amar a natureza, Zilion fazia-o mesmo com esse propósito, tentar inverter o mal no bem e conseguira-o po...
	Conforme a velocidade aumentava, Skill redobrava a sua atenção relinchando de alegria por ter junto a si aquela de quem mais gostava, não via outra coisa senão Selina, chegava mesmo ao ponto de desviar o seu olhar por alguns segundos só para ver a sua...
	ao cavalgar no seu dorso, mas naquele momento a brisa que batia na cara de Selina servia apenas para lhe limpar as lágrimas do seu pensamento de infância que corriam sem cessar, Skill compreendia que se devesse a despedida muito sentida de Zilion, ent...
	Já a uma da manhã batia à porta e outro dos guardas já se dirigia para as montanhas depois de ter sido rendido, depois de um dia de trabalho já era tempo de descansar e a vontade de chegar depressa requeria alguma velocidade, como já conhecia o caminh...
	– Mas o que é aquilo! Nada consigo ver mas não deverá estar muito longe, o que é que vem naquela direção para estremecer o chão? Uma manada de búfalos? Não pode ser, nunca vi búfalos por estas bandas, mas a verdade é que o chão está a estremecer como ...
	finalmente o cavalo parou quando aquele estremecer diminuiu e o guarda ainda incrédulo saltou do seu cavalo, muito assustado ainda correu até a curva tentando apanhar aquele vulto mas chegara tarde demais, aquele vulto desaparecera no horizonte escuro.
	– Céus! O que era aquilo? Porque cavalgava tão depressa, será que fugia de algo? Vinha do lado das montanhas, céus! O posto de vigia! – Ainda assustado, o guarda voltou ao seu cavalo, virou e cavalgou em direção ao posto de vigia, não fosse aquilo que...
	– Olha lá! Viste o que era aquilo? – Perguntou o guarda que tinha voltado para trás para ajudar caso o outro colega fosse atacado.
	– Vi! Quero dizer, quando passou não vi até pela velocidade que levava! – Respondeu o guarda que estava de vigia todo sorridente.
	– Então como é que viste? Porque estás a sorrir? Aquilo podia ter-te atacado! – Voltou a perguntar admirado com a boa disposição do colega.
	– Então vou contar-te! Quando a terra começou a estremecer assustei-me, pensei que ela se iria abrir ao meio, então vi um vulto vir na minha direção, levantei os braços mas pensei logo que seria má a ideia de me meter à frente daquilo, quando passou p...
	guarda ajudara mais tarde a tirar do rio, por fim voltou a montar e caminharam a passo lento para atravessar a ponte Zen.
	– Mas não me parecia um cavalo, já que parecia ter o peso de uma manada de búfalos, para estremecer a terra daquela maneira, mas conseguiste saber quem era o cavaleiro? Ou o ajudaste de livre vontade sem sequer lhe perguntar o nome? Já sei, depois de ...
	– Era mesmo um cavalo! Bem, não era um cavalo qualquer, mas como estava a contar, estava eu ali decidido a avançar quando de repente o cavaleiro decide descer do cavalo, eu levantei a espada para me poder defender caso me atacasse! “ Baixa essa espada...
	– Disse-te ela? – Perguntou o guarda que ouvia a história, não conseguindo esconder a surpresa e admiração daquilo que acabara de ouvir. – Agora é que não percebo mesmo nada!
	– Deixa-me que acabe de contar! O meu sangue gelou quando ela se virou para mim, nem queria acreditar e as palavras não me saíram mais da boca, quando me aproximei para vê-la mais de perto
	é que tive a certeza. – O guarda contava aquele momento como se Selina ainda estivesse a sua frente, e o outro ouvia-o com tanta atenção que se esquecera do cansaço. – Era… Era…
	– Fala homem! Já estou impaciente!
	– Era a jovem Selina! Que estava ali, à minha frente! – O guarda estava deslumbrado ao contar o que acontecera com ele que nem dera conta que o guarda que o vinha render estava a chegar naquele momento.
	– Selina! A bela dos olhos laranja, agora consigo entender porque estás tão alegre.
	– Um de vocês já deveria estar a descansar não? – Perguntou o guarda que chegava naquele momento a cavalo, logo a seguir desceu e rendeu o guarda que estava de serviço, num ápice os dois guardas que estavam a conversa agarraram nos seus cavalos e segu...
	Ao chegarem ao fim da ponte, Selina puxou as rédeas para que Skill parasse uma última vez antes de abandonarem a região de vez, olhou para trás mas as montanhas já mal se viam.
	– Adeus avô! Sempre o quis chamar assim, mas nunca me deixou trata-lo dessa forma, eu sei que era para o meu próprio bem, por isso chamar-lhe-ei mestre até ao fim. – Selina pensava e chorava como nunca tinha chorado, as saudades começavam a fazer-se s...
	a cada passo, mas a ideia de conhecer o seu irmão começavam a dar-lhe forças para continuar a sua caminhada.
	– Mãe! Pai! Obrigado por tudo, já mais esquecerei o que fizeram por mim! – Continuou a pensar com saudade.
	– Eu voltarei! – Gritou por fim com tanta força que o eco fez-se ouvir muito longe dali, voltou a virar-se para a frente, limpou as lágrimas com o braço e partiram sem olhar mais para trás, a velocidade foi aumentando aos poucos em direção ao desconhe...
	– Para meu pequeno! Para, o que será que está a acontecer lá longe? Será um incêndio? Se for é enorme, ó céus, Ed foi para as montanhas caçar e se ele estiver a correr perigo porque é que não tive uma visão sequer sobre o que está a acontecer por lá? ...
	– Espero que eles estejam a salvo! – Pensou entristecida com aquele acontecimento, mas alegre enquanto olhava para o horizonte
	iluminado apenas pela luz da lua, mas que tanto para ela como para Skill, era dia, por um segundo, Selina sentiu que estaria a partir para descobrir algo novo para a sua vida e que naquele momento, tudo ali seria novo e ao mesmo tempo maravilhoso para...
	O ALERTA
	Na ilha de Hugor já passava das duas da manhã e ainda a movimentação dos seus exércitos a prepararem-se para o combate se fazia notar, um rugido maior e mais intenso se fez ouvir chegando ao ponto do chão estremecer também, aí o susto já foi maior e t...
	enormes iriam ser úteis para si, então resolveu criar uma nova espécie cruzando parte dos humanos que não o queriam seguir, com os morcegos, o resultado foi apavorador já que toda aquela experiência viria a dar origem em morcegos sem asas ainda mais p...
	– Céus! Shelba, minha filha! – Ao pressentir muito longe dali a presença de Selina, devido as tentativas que ela fazia para ter a tão desejada visão das montanhas do Norte para saber se Edmundo se encontrava bem, Hugor depressa pensou que encontrara a...
	– Ó não! Ainda agora tinha sentido a tua presença, não! Shelba! Shelba! – Hugor rugiu voando de um lado para o outro para tentar sentir a presença de Selina novamente, ele sabia que sentindo a força dos poderes dela, também conseguiria encontrar o fil...
	memento, comeu num ápice quatro morcegos gigantes pelo seu falhanço, logo a seguir lembrou-se que aqueles morcegos estavam era preparados para o servir e que teria que parar de os comer cada vez que se sentisse com ódio, os morcegos sem asas que eram ...
	– Desta vez vou levar pelo menos alguns duzentos de vocês para as regiões mais montanhosas de Belinur, matem tudo o que vos aparecer pela frente, enquanto entrar de noite eles não se aperceberão da minha presença, começarei agora sem perder tempo e pe...
	Hugor começou então a carregar vários morcegos sem asas para dentro de um cesto enorme que mandara construir com esse propósito e começou a levá-los sem demoras para o interior da floresta nebulosa onde existia um aliado muito poderoso, este aliado ma...
	UMA SENSAÇÃO NOVA
	Selina viajava só desde que passou o rio e cavalgava agora em direção da cordilheira, a velocidade diminuíra devido a instabilidade do terreno, era uma paisagem desértica mas com enormes buracos que poderiam ferir Skill e atrasar ainda mais aquela via...
	mas só via deserto aberto e muito mais para lá daquele deserto, via a cordilheira nitidamente como se fosse dia.
	– O mapa que o mestre me deu! Já me esquecia! – Meteu a mão no bolso dos calções e tirou o mapa.
	– Para, Skill! Quero ver onde estamos e que caminho tomar! – Ao abrir o mapa, o espanto de Selina quando verificou a posição em que se encontravam naquele momento foi de susto.
	– Céus Skill! Quase não saímos do mesmo sítio e não tarda muito, nasce o dia, a nossa direção neste momento fixa-se ainda longe da cordilheira, se conseguíssemos, ai… Não! – O grito de Selina era de horror e a dor terrível que sentia acabou por atirá-...
	– Se alguém te atacar por meio da magia, anularás esse poder automaticamente como se ficasses invisível para qualquer ataque, não sei como o fazes, mas só tu o poderás descobrir! – Então Selina levantou o braço direito, abriu a mão e virou a palma em ...
	céu, eis que de repente nasce uma luz florescente alaranjada com uma beleza fora do vulgar, Selina virara-se de costas para o chão e olhando para o céu, reuniu todas as suas forças e com a palma da mão atirou a luz para a direção do céu que logo se tr...
	– Então meu pequeno! Estavas preocupado comigo? Eu já estou bem, alguém quis entrar na minha mente e não deve saber com quem está a lidar! – Disse olhando para Skill enquanto lhe fazia mais algumas festas.
	– Quem terá tentado invadir a minha mente? – Perguntava-se muito pensativa.
	– Não existirão muitos mágicos que me conheçam, ou será que estou no terreno de algum feiticeiro? Ó céus! Será que foi o mestre Zilion? Não pode ser, ele mesmo disse que eu deveria bloquear qualquer ataque mesmo que viesse da parte dele! Se foi o senh...
	lembrar-se de todos aqueles que tivessem poderes e que tentassem entrar na sua mente.
	– A não ser… Ó não! Hugor! Só pode ser, eu tentei utilizar os meus poderes e ele sentiu, céus, o que faço agora, será que deu tempo de ele descobrir onde me encontro? – Selina estava desesperada com a descoberta e chocada com a ideia de que aquele eno...
	– Vamos Skill para não nos atrasarmos ainda mais e agora temos que ter muita atenção com o meu pai malvado! – Selina fez uma pequena pausa.
	– Não acredito que tenha dito isto, meu pai malvado? Vamos Skill, tenta ir o mais rápido que puderes, mas sem te aleijares! – A caminhada continuou por mais um par de horas muito devagar em direção à cordilheira que ainda se encontrava muito longe de ...
	que se tentassem aproximar, já não faltava muito para o dia nascer quando Selina reparou que estava perante um grande obstáculo, quando ela descobriu que tinha o poder de ver à noite, os seus olhos transformaram-se para se adaptar à escuridão como se ...
	Já tinham cavalgado metade do caminho entre o rio e a cordilheira quando Selina de repente começou a ouvir algo de muito estranho, olhou para trás e reparou que ainda bem longe de si e
	apesar da poeira que levantavam, conseguiu ver que se aproximavam a grande velocidade cinco cavalos, ao longe ainda não dava para distinguir se vinha alguém montado ou não, mas Selina preparava-se para se prevenir contra qualquer ataque, esquecera-se ...
	– Raios! Quem serão aqueles cinco cavaleiros? Estão cada vez mais perto e enquanto não apanharmos terreno para Skill puder aumentar a velocidade, nada poderemos fazer para lhes fugir, céus! Afinal são seis, de onde saiu o sexto cavaleiro? Ia jurar que...
	sinais de que o mal estivesse instalado em algumas partes do continente, mas também não havia sinais do contrário e além do mais, aquele era terreno desconhecido em que Selina e Skill pisavam, á muito tempo que os poderes de Zilion não passam para lá ...
	Selina continuava preocupada com os cavaleiros que se aproximavam sem saber se estes eram perigosos ou não, olhou para lá da cordilheira e o dia já estava a muito perto de nascer, o horizonte alaranjado substituía agora o avermelhado.
	– Céus! Vamos ser apanhados! – Pensava evitando olhar para trás, mas não havia outra alternativa e ela não se poderia dar ao luxo de ser apanhada desprevenida, então Selina arranjou coragem, engoliu em seco e olhou para trás, a sua cara de espanto e d...
	– Mas onde se meteram? – Puxou das rédeas de Skill com alguma dureza, este relinchou e parou com um pequeno safanão querendo dizer a Selina que aquele puxão brusco lhe fizera doer o pescoço.
	– Desculpa meu pequeno! Sei que te aleijei, prometo que não puxarei mais as rédeas com tanta força, gostava de saber o que aconteceu àqueles seis cavaleiros, que de repente desapareceram como o fumo desaparece quando sobe em direção ao céu e era capaz...
	O QUE ACONTECEU
	No número 118, as cinco da manhã já estavam à porta, o nevoeiro constante fazia com que parecesse quase sempre mais escuro embora já fosse quase dia, a casa de Tobias situava-se no ponto mais alto da vila onde o nevoeiro não tinha tanta força, ali naq...
	sabe não se teriam enganado todos e não passasse apenas de um pequeno susto que a natureza lhes tivesse pregado.
	– Sim! Um susto de mau gosto, pode ter sido isso que aconteceu! – Pensava Tobias deitado olhando para o teto com as duas mãos por baixo da cabeça, de repente começou a pensar no que acontecera na noite anterior.
	– Quem era aquela mulher? Nunca a tinha visto por aqui, nem sabia que existiam anões na ilha e só de olhar para ela fiquei assustado, parecia estar carregada de maldade no coração, como sabia ela tanta coisa sobre o nosso filho? – Depois virou a cara ...
	– Nosso filho! Sim, ele é nosso, nós criamo-lo como Zilion pediu, com muito amor, o que aquela mulher disse sobre Josh deixou-me um pouco assustado e tenho medo de pensar que ela possa estar certa. – O olhar de Tobias por momentos era de terror, é a r...
	– Em muitos anos que sou pescador! Esta é a primeira vez que não me apetece levantar desta cama, mas e se o peixe estiver de volta novamente? Aqui deitado não estou a ser útil a minha família, levanta-te Tobias, não sejas preguiçoso, levanta-te e vai ...
	Josh! – Enquanto pensava no assunto, outro pensamento perturbador entrou de repente na mente de Tobias, algo que não lhe tinha passado pela cabeça até esse momento.
	– Josh! Onde será que ele se meteu ontem? Quando dei por ele, tinha desaparecido, ele costuma avisar-me para onde vai sempre para eu e a mãe não ficarmos preocupados, para onde terá ido? Não me lembro de ter visto Curtis na reunião de ontem a noite, o...
	– Podes dizer-me onde te meteste até agora? – Perguntou Tobias num tom agressivo.
	– Estava na mesma cama que tu, ou já te esqueceste? –
	Respondeu-lhe aquela voz. – O que é que se passa contigo? Hoje de manhã estás diferente!
	– Matilde? Ó! Desculpa-me, pensei… Pensei… – Tobias ficara sem palavras, estava encostado à porta de Josh com uma mão na cara e surpreso com a chegada repentina da sua mulher.
	– Pensei que fosse o nosso filho! Ele… Ele não veio para casa, olha, a cama está como a deixaste ontem, toda arrumada.
	– Céus! O nosso filho não veio para casa? Mas, o que aconteceu ontem a noite? Vocês saíram daqui juntos! Discutiram pelo caminho? – Perguntou Matilde desesperada ao entrar no quarto de Josh, ainda pôs as mãos em cima da cama tentando sentir o calor qu...
	– Ontem a noite quando cheguei! – Disse Tobias engolindo a saliva que lhe crescia na boca, depois continuou.
	– Já estavas a dormir! Ao princípio pensei em acordar-te, mas eu estava a olhar para um anjo que dormia tão profundamente e com tanta tranquilidade! – Tobias olhava para Matilde passando com as mãos nos ombros dela com carícia.
	– Enquanto decorria a reunião! Apareceu uma mulher muito velhinha e pequena, ela chegava apenas um pouco acima dos meus joelhos! – Tobias assinalou com a mão direita, colocando-a um pouco mais acima dos seus joelhos para que Matilde visse.
	– Uma anã? Na ilha existem anões? – Perguntou Matilde admirada.
	– Pelos visto, parece que sim! – Respondeu Tobias, mas depois continuou. – Ela apareceu do nada e começou logo a fazer acusações contra o nosso filho, disse mesmo que o que estava a acontecer era por causa dele.
	– Existe alguma vila de anões na nossa ilha? – Perguntou Matilde tentando imaginar a figura que Tobias descrevia ao mesmo tempo que ouvia o que aconteceu na reunião.
	– Querida! Nós já vivemos nesta ilha desde que ela foi descoberta, lembras-te? Diria mesmo que fomos dos primeiros a ser postos nela, não a conhecemos da cabeça aos pés mas, vimos e conhecemos todas as pessoas que cá vivem, vimo-las chegar ao porto qu...
	– Ou então? – Perguntou Matilde olhando de lado para Tobias que parecia algo distante, talvez tentando deslindar aquela história.
	– Ou então… – Tobias voltou a olhar para Matilde como quem não se lembrasse daquilo que tinha acabado de dizer. – Ou então não sei! Não me quero precipitar a julgar as pessoas, mas não gostei da forma como ela tratou o nosso filho, era como se, o conh...
	– Conta-me os pormenores todos! Era muito pequena e mais? Tinha tiques? O que vestia, como olhava? Não te esqueças do mais importante, tenta lembrar-te porque o desaparecimento do nosso filho pode estar nos pormenores. – Matilde estava desesperada par...
	– Foram anos muito terríveis! A fome, o frio, o trabalho forçado, as chicotadas que nos arrancavam pedaços de carne até desmaiarmos, céus, não podemos voltar a viver aqueles momentos, eu não aguentarei se voltar a passar pelo mesmo, prefiro morrer a p...
	Tobias dirigiu-se então até a janela da cozinha e Matilde seguiu-o, o nevoeiro ainda impedia que a claridade do dia se mostrasse, mas dava para perceber que já passava das seis da manhã,
	olhou para o lado direito e reparou no responsável Pingas que naquele momento se encontrava a apagar um dos candeeiros que se encontrava situado por baixo do telhado da sua casa, o responsável pela iluminação começara a apagar todos os candeeiros que ...
	– Já deve passar das seis horas! O nosso amigo Pingas já anda por aqui a apagar os candeeiros, encharcado de óleo como sempre, mesmo que haja peixe no mar terá que esperar pelo dia de amanhã, enquanto não souber o que aconteceu com o nosso filho não d...
	um chá para tomarem enquanto acabava de contar o que aconteceu na noite anterior.
	– Quando eu e Josh chegamos a taberna da Sheila, já lá estava muita gente, estavam todos a espera do Tello que chegou um pouco mais tarde, vinha acompanhado com o capitão Tim, então entramos todos para que a reunião começasse o mais rápido possível e ...
	– Logo a seguir Tello abriu a reunião! De repente ouvimos uma voz muito estranha e quando olhamos não vimos vivalma, só quando olhamos para baixo é que todos reparamos naquela pequena mulher, que logo começou a insinuar que o culpado era o nosso filho...
	– Olhos negros? Será uma bruxa? Quero tentar perceber qual é a ligação que ela tem com o nosso filho, pode ter sido essa a razão dele não ter vindo para casa, ou então… – Pareceu que o efeito do
	chá terá feito bem a Matilde já que perguntara com a voz muito suave e tentando perceber o rumo da reunião.
	– Ou então? – Perguntou Tobias soando-lhe familiar a forma como se pronunciou.
	– Ou então foi-se embora para Belinur sem nos avisar! – Respondeu Matilde muito pensativa.
	– Ele não sairia da ilha sem nos avisar! – Notava-se algum nervosismo na voz de Tobias que não conseguiu evitar também alguma tremedeira nas mãos.
	– Mas o mais preocupante foi quando ela olhou para Josh! Os olhos negros dela ficaram cinzento-claros de repente, quando olhou para mim voltaram a ficar negros, um pouco depois voltou a responder a uma pergunta que Tello lhe fizera, virou novamente a ...
	– E Josh? Disse alguma coisa para se defender? – Perguntou Matilde.
	– Nada! Não disse uma palavra, na minha opinião foi a melhor defesa dele, se tivesse dito alguma coisa, poderia perder o controlo das suas emoções e correr o risco de usar sem querer os poderes que ele está a descobrir aos poucos, se os usasse de form...
	– Mais tarde a reunião foi dada por encerrada sem termos chegado a uma conclusão do problema que estamos a atravessar como já disse e muito por culpa daquela mulher que apareceu não sei de onde, quando saímos ainda tentei encontrar-me com Zinga para l...
	– Temos que ir a procura do nosso filho! Temos que saber o que aconteceu com ele, pode estar caído num sítio qualquer, neste momento todas as possibilidades são válidas. – Matilde estava novamente desesperada e não sabia mais o que pensar. – Se essa m...
	da existência de anões aqui na ilha e qual a função que eles desempenham.
	Tobias e Matilde levantaram-se de repente e foram mudar de roupa, minutos depois já se encontravam preparados com roupas quentes, ao abrirem a porta o frio que o nevoeiro trazia todas as manhãs era horrivelmente gelado e húmido, munidos de gorros para...
	– Bom dia senhor Tobias! O Josh ficou na cama? – Tobias e Matilde Ficaram incrédulos com a investida de Curtis, ficaram boquiabertos e sem saber o que dizer, o pensamento deles voltou-se para a conversa que tiveram com Josh na tarde-noite do dia anter...
	– Mas afinal é mesmo verdade! – Disse Matilde ainda incrédula, por momentos a preocupação por Josh desaparecera. – Bom dia Curtis! Estás muito feliz hoje e nem o frio te desencoraja.
	– Nem por isso senhora! – O sorriso de Curtis logo deu lugar a tristeza, juntou as mãos uma na outra fechando-as, levou-as a boca e bafejou várias vezes para as aquecer do frio. – É o meu pai! Ele pensa que eu tenho fingido este tempo todo, ontem mete...
	– Ontem a noite ainda puxei a conversa! – Dizia Tobias ainda algo perplexo com Curtis.
	– Mas, quando parecia que ele ia dizer mais qualquer coisa, apareceu o Pingas e o assunto foi posto de lado, mas quando estiver com ele vou por este assunto em dia, ele não te pode castigar pela simples razão de teres começado a falar, devia isso sim ...
	Ao ouvir aquilo, Matilde ainda tentou travar Tobias dando-lhe uma cotovelada mas, a palavra toda já lhe havia saído da boca.
	– O Josh? – A reação de Curtis tornara-se estranha, bafejava novamente com a boca para as suas mãos se manterem quentes, mas os nervos começaram a vencê-lo e o frio começou a entranhar-se no corpo.
	– Até estranhei ele não estar junto de vocês! Ele deve ter ficado na cama, pensei cá para mim. – Curtis via-se meio confuso
	para encontrar as palavras certas, mas surpreso ao mesmo tempo por exprimir-se com tanta facilidade.
	– Mas o que é… Ó não! Aconteceu algo, posso ver pelas vossas caras, o que aconteceu com o meu amigo? Por favor digam-me que ele está bem. – Por fim o frio apoderara-se dele de vez só de pensar que Josh poderia estar a correr perigo, a amizade foi semp...
	– Então meu pequeno! – Interrompeu Matilde olhando Curtis tremer por todo o lado, aproximou-se dele e com as suas mãos esfregou-lhe os braços para o aquecer um pouco.
	– Anda! Vamos levar-te até a tua casa, chegando lá, vais tomar um copo de chá bem quente, está bem? Este nevoeiro hoje está muito gelado, não te preocupes que nós encontraremos o Josh e não tardará muito vocês estarão juntos novamente. – Ao conseguir ...
	– Eu quero ir com vocês a procura do meu amigo, meu amigo! Ele é meu amigo, ah como sabe bem dizer isto.
	– Não, não! Estás com muito frio para andares por aí, quando o encontrarmos avisamos-te, está bem assim? – Interveio Tobias.
	– Então! Conta-nos lá, como te sentes agora já falas? – Perguntava Matilde abraçando-se a Curtis para o aquecer.
	– Um pouco estranho! – Respondia.
	– Aconteceu de repente, comecei a falar e não parei mais, passei a noite toda a falar comigo próprio e rindo-me ao mesmo tempo pela figura que fazia. – Descendo a rua foram conversando os três até desaparecerem naquele nevoeiro gelado até a casa de Cu...
	O DESCONTROLO
	As oito da manhã já haviam chegado a já algum tempo e Zilion encontrava-se no pico mais alto das montanhas Feldon como sempre, olhava fixamente com muita atenção para as distantes montanhas geladas do Norte, já haviam passado mais de quatro horas desd...
	– Agora és só tu e Skill minha pequena! Que o tempo te ensine a ver com humildade e que a magia dos elfos te proteja na tua caminhada. – Pensava enquanto olhava até onde a sua vista permitia, de repente algo inesperado desviou a sua atenção, olhou par...
	– As novidades não são boas não é meu pequeno! Sim, eu sei que estás cansado! – Dizia Zilion enquanto ouvia o falcão piar de dor, já para não falar que se encontrava também cheio de cede e de muita fome.
	Enquanto tratava do falcão faminto, olhou para a pata esquerda e viu o canudo que ali se encontrava amarrado com uma pequena linha, tirou-o da pata do falcão com muita suavidade e afastou-se deixando-o a descansar e alimentar-se enquanto lia a mensage...
	apoderar-se da sua preocupação, as suas mãos tremiam como nunca, olhou em direção a zuna com ar muito preocupado e imaginando o que estaria prestes a acontecer, pela primeira vez em muitos anos, Zilion deixava escapar todo o medo que sentia de ver o s...
	– Não era este o momento para receber tamanha notícia, só espero que ela chegue a tempo! – Fechou os olhos e uma imagem surgiu como se viajasse juntamente com Zilion, era uma sensação magnífica, o pensamento dele transportava a sua mente para onde ele...
	direção aos corredores dos restantes pisos de forma veloz, a população nem se dava conta da sua passagem pelos corredores, nem Dima e Nádia que naquela altura subiam, deram pela sua presença.
	– Nem Edmundo! Nem Xavier! O que vou fazer agora! Céus! Tenho que encontrar alguém que vá buscar o Xavier com urgência! – Viajar na mente de Zilion era magnífico e ao mesmo tempo alucinante devido a velocidade que aquelas imagens mostravam à sua passa...
	– Se o senhor das trevas conseguisse fazer isto, o mundo estaria perdido! Não haveria como trava-lo! – Pensava Zilion ao mesmo tempo que viajava com a mente pelos corredores das montanhas Feldon, num instante já tinha percorrido todos os corredores e ...
	Zilion continuou com a mesma velocidade como se nada se tivesse passado, quando chegou ao exterior das montanhas, tinham decorrido apenas segundos desde que o seu pensamento enviou a sua mente do pico das montanhas, mas o verdadeiro corpo dele estava ...
	– És tu quem está a comandar estes homens? – Perguntou.
	– Ó! Perdão mestre! Sou eu sim! – Respondeu o capitão meio atrapalhado olhando para cima para poder ver Zilion.
	– Como te chamas? – Voltou a perguntar.
	– Jacob! – Voltou a responder.
	– Jacob! Preciso que mandes um grupo de homens com muita urgência até as montanhas geladas do Norte dizer ao capitão Xavier que se apresente a mim com muita urgência, eles que lhe digam que o assunto é de vida ou de morte! – Disse Zilion olhando para ...
	– Sim mestre! É para já! – Respondeu o capitão Jacob olhando para o lado para chamar os que lhe estavam mais próximos,
	quando se virou novamente para Zilion ficou incrédulo ao verificar que ele já ali não se encontrava. – Como é que ele faz aquilo! – Exclamou Jacob, depois voltou a virar-se e foi fazer o que Zilion lhe pedira.
	A mente que se tinha separado de Zilion estava agora de volta ao cimo do pico, a preocupação pela mensagem que recebera do rei era evidente, ao olhar para as montanhas geladas do Norte, já só o fumo branco daquilo que ardia naquela região subia em dir...
	– O que terá acontecido ali! – Pensava desconfiado.
	– Em quase duzentos anos, esta é a primeira vez que vejo tamanho descontrolo com a natureza, se ao menos a minha idade ainda me permitisse fazer o que fazia a cento e sessenta anos atrás, quando Lothortien me deu esta dádiva que assumi de coração aber...
	– Naquela altura podia aparecer em qualquer parte de Belinur com tanta facilidade, foi assim que preparei a ilha nebulosa para proteger os humanos que eram perseguidos pelo mal estando lá e aqui ao mesmo tempo, foi assim a dezoito anos atrás quando tr...
	As lágrimas que saiam por aquilo que estava a acontecer naquele momento deixavam Zilion com o coração despedaçado, as planícies para lá do rio Leon até chegar as montanhas geladas, eram de uma beleza enorme que outrora deixara Zilion deslumbrado e mar...
	– Podia ter impedido este ataque impiedoso, a natureza faz parte da vida, quando é que vão perceber todos que sem ela nós também não existiríamos! Será isto o princípio do fim do mundo? Onde será que errei para que tudo isto se descontrolasse, terei e...
	No pico mais alto a aragem da manhã era fresca, depois de pedir ao capitão Jacob que enviasse alguém que fosse chamar Xavier as montanhas geladas do Norte, Zilion assistia àquele grupo de homens partir a toda a velocidade em direção ao posto que ficav...
	– Calma meu pequeno! Deves descansar mais um pouco, deves ter voado até aqui a noite toda sem parar, por isso é justo que descanses mais um pouco, penso que Gilda não se irá importar pela tua demora! – Disse Zilion com a sua voz suave, ao captar a ate...
	– Muito bem! É com agrado que te digo que tomaste a decisão certa. – Disse ao ouvir alguns pios do falcão em género de resposta.
	– Segundo esta mensagem! Gilda ter-te-á enviado ainda ontem, então faltará neste momento dois dias para que Zuna corra perigo, só espero que Selina… Céus! Tinha-me esquecido dela, onde será que ela se encontrará neste momento? – Zilion juntou as suas ...
	– Tenho de tentar falar com ela! Se mandar alguém atrás de Selina neste momento não chegaria a tempo de a avisar e ela já leva um avanço de muitas horas. – Algum tempo depois virou-se para a longínqua terra dos lobos brancos, então começou a pairar no...
	velocidade alucinante que se fazia sentir levava as emoções ao ponto de nos sentirmos parte daquela viagem, ao chegar ao cume das montanhas logo entramos em contacto com a relva e as flores, quase sentindo até o cheiro do ar puro e limpo misturado com...
	– Nurinem! Sei que me ouves! – Disse ao olhar nos olhos do lobo chefe.
	– É chegada a hora para a tarefa que guardei para ti!
	– Á muito tempo que não me procuravas mestre Zilion! – Respondeu o lobo chefe. – Á dezoito anos a minha ajuda foi-te preciosa! Em que te posso ajudar desta vez?
	– Selina!
	– Suponho que essa tarefa estivesse guardada só para quando ela estivesse em perigo não? Não vejo porquê arrancar agora!
	– Acontece que enquanto Skill não relinchar duas vezes! Não haverá forma de avisar Selina para o que está prestes a acontecer, só tu poderás fazer isso se arrancares agora e usares a tua velocidade! – Disse Zilion, como apenas os animais tinham capaci...
	– Não podes deslocar-te até ela e avisar mestre Zilion? – Perguntou o lobo chefe. – Se me deslocar a luz do dia corro o risco de matar alguém para me defender, é isso que queres?
	– As forças que me restam! Estão guardadas para Hugor, a velhice já me pesa e muito, por isso não vejo a hora de descansar
	finalmente, apenas posso fazer o que faço porque não gasto muitos recursos, já o mesmo não aconteceria se abandonasse as montanhas, depois também existe o problema do encanto de Rusgar, correria o risco de não voltar por ter gasto as poucas forças que...
	Zilion seguia agora Nurinem o lobo branco a quem incumbiu a tarefa de procurar Selina para a avisar do perigo que estava a espreita, era importante que ela soubesse para não ser apanhada desprevenida, enquanto caminhavam em direção às montanhas, os lo...
	– Mestre Zilion! Iremos em direção ao pântano e lá apanharemos o caminho para a floresta nebulosa para arrepiarmos caminho! – Disse Nurinem sentindo a presença de Zilion que se encontrava mais a frente.
	– Sabes que o que vais encontrar na floresta nebulosa é algo quase impossível de ultrapassar caso se percam naquela imensidão branca e gelada, mas confio em ti e espero que por ali consigam atravessar o rio, quando encontrares Selina, diz-lhe para se ...
	– Tenho que confirmar se é lá que ele se encontra por mais perigoso que seja, mas para isso preciso entrar na floresta correndo o risco que tiver que correr!
	– Que o caminho que escolheste te guie meu amigo! Boa sorte e volta depressa! – Zilion parou então e materializou-se novamente, ficou ali parado até que os lobos desaparecessem pela floresta selvagem a dentro em direção ao pântano, pouco depois olhou ...
	KANDRIL
	Uma hora antes de Zilion avistar o falcão de asa branca, no palácio de Lorde Savio ainda se notava alguma agitação e desde que o capitão Ned o avisou da existência de barcos cinzentos a dirigirem-se para Belinur, que Lorde Savio entendeu que a partir ...
	estaria prestes ser atacada novamente, ou se o que se estava a passar no mar com o desaparecimento dos peixes e das baleias teria alguma coisa à ver com esse ataque, dois dos homens fieis a Jerónimo encontravam-se a guardar os portões da entrada princ...
	A demora de Celdar estava a deixar Jerónimo muito impaciente que andava de um lado para o outro, a sua preocupação era que pela demora de Celdar, também lhe tivesse acontecido o mesmo que aconteceu com Ben, ora olhava para os portões ora olhava para a...
	– Onde se meteu ele! Já saiu a tanto tempo e ainda não voltou, céus, será que aconteceu alguma coisa com ele também? – Pensava muito preocupado.
	O sol já aquecia e afastava o ar fresco que as manhãs trazem sempre quando a primavera dá lugar ao verão, naquele momento um dos marinheiros do capitão Ned aproximava-se dos portões do palácio e algum tempo depois de o ouvirem para o que vinha, os doi...
	– Bom dia! – Disse Jerónimo olhando para o ar desnorteado daquele homem, uma figura muito magra e mal vestida, via-se a salina da água do mar nas suas roupas velhas e esbranquiçadas, notava-se muito a saliência dos seus olhos que pareciam querer salta...
	– Bom dia senhor! Venho apenas chamar o meu capitão, o barco está pronto para partir e como ele nos pediu para o avisarmos quando estivesse tudo pronto, aqui estou, podia indicar-me o caminho até ao meu capitão? – Respondeu o homem com uma voz muito e...
	– E quem é o teu capitão? Aqui dentro estão alguns capitães de outros barcos que quiseram mostrar a sua solidariedade ao Lorde Savio!
	– Ned senhor! Capitão Ned.
	– Ah sim! O capitão Ned, já me tinha esquecido que ele ainda aqui se encontra, não te preocupes que eu vou mandar um dos meus homens chamá-lo! – Interveio Jerónimo estranhando a aparência daquele homem, depois virou-se e aproximou-se dos seus homens q...
	Dois minutos depois apareceu o capitão Ned que ziguezagueava pelo corredor, tinha passado a noite na companhia de Lorde Savio e não estava com cara de bons amigos porque passara a noite quase toda acordado, ainda se notavam as ramelas no único olho qu...
	Jerónimo olhava para o sol que já estava alto e o calor já se fazia sentir e muito naquela hora da manhã, depois olhou para o capitão Ned que conversava com o seu marinheiro, ficou admirado por reparar que ainda usava aquela camisola grossa com uma go...
	desatou a correr, num ápice passou pelo arco cinzento que estava na entrada do pátio em direção aos portões fazendo sinal e gritando para que os seus homens deixassem o Kandril passar na sua direção.
	– Deixem-no passar! – Gritava agitando o braço direito enquanto corria na direção dos portões da muralha.
	– Deixem-no passar! – Jerónimo gritava mas os guardas estavam tão atarefados com o Kandril que não o ouviam e foi com uma alegria enorme que assistiu Dum fintar os guardas que iam chocando um com o outro e desatou a correr na sua direção, quando Dum c...
	seu cavalo olhando para trás de si, mesmo assim a multidão não parava com os gritos e conforme se aproximavam dos portões os gritos iam aumentando de tom, os choros misturavam-se com os gritos e Jerónimo que tentava ver o que Celdar trazia consigo, co...
	– Tão desgastado! Não parece aquela pessoa com quem falei a algumas horas atrás, aquele jovem cheio de força e vontade de zarpar em busca do seu futuro, está irreconhecível, o que quer que tenha presenciado lá para cima e que o tenha deixado naquele e...
	Quando Celdar chegou perto de Jerónimo, a multidão parou de gritar, dando lugar a muitos sussurros entre eles, alguns perguntavam se estaria morto, outros diziam que o sangue era demasiado para que sobrevivesse, quando Jerónimo conseguiu ver finalment...
	olhava para aquele jovem banhado em sangue, mesmo assim os sussurros continuavam, será que ele está vivo, ou, é muito sangue para alguém conseguir sobreviver, diziam.
	Jerónimo sem perder muito tempo, pediu aos seus homens que desatassem aquele atrelado do cavalo e o carregassem um de cada lado até ao palácio para tratarem de Ben se é que ele teria salvação, Celdar estava tão chocado que não disse uma única palavra,...
	– Jerónimo! – Chamava o capitão Ned dirigindo-se na sua direção.
	– Diga capitão! – Respondeu enquanto esperava o capitão Ned e o seu marinheiro aproximarem-se dos portões.
	– Está muito calor! E ainda não atingiu o ponto mais quente, espero que aquele rapaz se safe, é um bom rapaz e muito trabalhador, custa-me muito ver pessoas assim como ele desaparecer deste
	mundo. – Voltou a dizer Jerónimo enquanto limpava o suor que lhe escorregava pelo pescoço abaixo e que lhe começava agora a fazer comichão.
	– Não reparei muito bem! Mas vi muito sangue, espero que não seja todo dele, deitar tanto sangue assim é morte certa. – Jerónimo continuou a falar enquanto olhava para o pátio do palácio e via tanta gente a correr de um lado para o outro para socorrer...
	– O que lhe terá acontecido? Uma emboscada? – Perguntou o capitão Ned agora mais perto de Jerónimo.
	– Nem me passa pela cabeça tal pensamento! –
	Respondeu Jerónimo incrédulo com a pergunta, mas depois pensando bem, só uma emboscada é que causaria aqueles estragos todos.
	– Não faz sentido algum! Aqueles que nos querem fazer mal nem sequer chegaram perto de Belinur ainda, a não ser! – Aquele pensamento silencioso de Jerónimo era de tal forma perturbante que até o capitão e o seu marinheiro estranharam.
	– Não! Antes de se tirar qualquer conclusão, temos que perguntar a Celdar onde encontrou Ben e se haveria vestígios de luta, só depois iremos perceber o que aconteceu para aquele rapaz ter ficado naquele estado! – Disse Jerónimo ainda muito pensativo.
	– Sim, claro! Já estava a ver o mal por todo a lado, como se ele já aqui tivesse entrado e nós não nos tivéssemos apercebido. – Dizia o capitão enquanto olhava para o seu marinheiro que estava
	impaciente para se ir embora, depois virou-se novamente para Jerónimo que se debatia com o calor que já se fazia sentir, o suor continuava a escorregar-lhe pelo pescoço abaixo.
	– Gostava de saber o que se passou com aquele jovem! Terá sido um urso?
	– Capitão! Já vivo aqui a muitos anos e nunca ouvi falar na existência de ursos por estas bandas, a não ser que agora tenham decidido migrar para este lado do continente! –
	Interveio Jerónimo já por si irritado com o calor e as teorias apressadas do capitão Ned estavam a deixa-lo ainda mais irritado.
	– Acredito que tenham sido muitos a fazer aquele trabalho, ou então algo do tamanho… Céus! – Ao pensar profundamente em algo mais aterrador, Jerónimo acabou por ficar incrédulo.
	– Algo muito maior que um urso! Bem! É melhor esperar o que Celdar tem a dizer, só depois tiraremos conclusões, mas algo muito pior me está a preocupar agora que penso nisso! – Disse ao olhar para o horizonte longínquo.
	– O que será que me escapou? – Perguntou o capitão que ficou tão ansioso, que nem reparou nas caretas que o marinheiro lhe fazia por estar impaciente para partir dali.
	– Jerónimo! O que é que te está a preocupar e que me tenha escapado? – Fez uma pequena pausa e logo depois encostou o dedo indicador direito no queixo como se tentasse pensar.
	– Sei que estão a chegar barcos cinzentos! Até aí todos nós sabemos, agora apareceu aquele jovem mais morto que vivo e não sabemos o que aconteceu ao certo! – O capitão fez mais uma pequena pausa, depois olhou para Jerónimo que continuava a olhar fixa...
	– O rei! – Interrompeu, a expressão de Jerónimo era de muita preocupação, virou-se e olhou para o capitão como se não soubesse o que pensar para fugir a essa questão. – Quem pode garantir… Quem pode garantir que Ben tenha passado por aquilo antes de… ...
	– Fala homem! Isto não é hora para falar por metades! – Interveio o capitão admirado com a gaguez de Jerónimo. – Se o rapaz foi atacado antes de entregar a mensagem ao rei? É muito possível que o rei não saiba sequer o que está prestes a acontecer, ou...
	– E agora como vamos saber? De um momento para o outro aquele rapaz pode morrer sem sabermos o que o atacou realmente! Nem saberemos se a mensagem foi entregue! – Dizia Jerónimo receoso, voltou a virar-se para o capitão e qual não foi o seu espanto
	ao não ver sequer uma gota de suor a escorrer da pele dele que estava com aquela camisola grossa se lã vestida, nem sequer se coçava ou sentia o calor que fazia naquele momento, logo depois ficou maravilhado por sentir uma brisa fresca que chegara em ...
	– Bem! Eu gostaria de ficar aqui e ajudar, mas o dever chama e penso que já estou aqui a demasiado tempo, o meu barco já está carregado, ainda tenho que fazer o pagamento dos mantimentos que estão no barco e depois partirei! – Disse por fim o capitão ...
	– Olhe senhor! Lá em baixo! – Ouviu-se uma voz na multidão.
	– Quem será? – Ouviu-se outra voz na multidão.
	– É o Marcus! O caçador de tubarões! – Gritou o capitão Ned.
	– Ainda está longe, mas aquele coxear não engana
	qualquer um, é da minha geração e já o conheço á muitos anos, é raro encontra-lo por estas bandas pois passa a maior parte do tempo no mar, um certo dia meteu-se com um tubarão enorme e quase lhe ficou com a perna, mas posso dizer-vos que há algo de m...
	A preocupação de Jerónimo quanto a mensagem do rei começou a atormentá-lo, nesse preciso momento olhou para o céu e reparou que se aproximava um falcão de asa branca, Jerónimo reconheceu logo que era uma das aves domesticadas por Gilda, então sem espe...
	O ATALHO
	Por entre as árvores a velocidade era enorme, os lobos brancos nunca se tinha ausentado das suas terras antes, aquele que Zilion pedira para que fosse ao encontro de Selina corria veloz mais os seus dois companheiros ora desviando-se desta árvore ora ...
	seria obedecido como se de um rei se tratasse, tal não era a afeição que ganhara por todos os seres no mundo, mesmo aqueles que longinquamente ouviam falar de si como uma lenda viva e que não acreditavam que existisse no mundo um homem assim tão perfe...
	A Caminhada continuava a toda a velocidade e mesmo correndo o risco de viajarem de dia, os três lobos brancos viam naquela floresta selvagem o seu refúgio para passarem despercebidos, era deslumbrante ver a forma incrível como brilhavam os seus pelos ...
	O faro incrível que possuíam tinha o alcance de milhares de metros para distinguir o perigo, os lobos brancos que viviam perto da floresta verdejante nunca se tinham lançado numa aventura como esta antes, mas para ajudar Zilion não pensaram duas vezes...
	conversa que aqueles dois estavam a ter naquele momento e ao parar de vez o seu movimento, aproximou-se ainda mais deles e pairando como se de um fantasma se tratasse, ali ficou enquanto a conversa continuava sem sentirem a sua presença, Zilion reparo...
	– Tenho estado tão atarefado que me esqueci completamente dele! – Pensou Zilion alegremente ao vê-lo ali pronto para defender as montanhas mesmo com um só braço.
	Zilion ficou ali parado a frente dos dois guardas enquanto o seu pensamento retrocedia no tempo até a altura em que encontrou aquele homem e o salvou da morte certa, na altura em que se escondiam da fúria de Hugor que matava homens e crianças que lhe ...
	maior, a ideia de Zilion era deixá-lo com o coração praticamente oco por dentro de forma a não possuir qualquer tipo de sentimento e assim seguir a sua vida sem maldade, mas tudo acabou por correr ao contrário, já que as investidas de Hugor tornaram-s...
	encontraria em segurança, Trevor era uma aldeia que tinha uma população quase isolada e o motivo era a cor da sua pele, esse motivo era algo que deixava Zilion com o coração despedaçado.
	– Eles são humanos como todos os outros, numa altura destas não deveria haver descriminação entre povos! – Pensava triste enquanto olhava para a longínqua aldeia.
	Trevor era uma aldeia magnífica e ficava muito perto do mar, a sua localização gerou muitas guerras porque passou a ser cobiçada por humanos de raça branca movidos pela ganância e pelo mal que se instalara nos seus corações, muitas tentativas de assal...
	Quando a imagem invisível de Zilion chegou a Trevor, o sossego que se fazia sentir naquele momento acalmou o seu coração, lá em baixo via-se a enorme muralha que circundava toda a aldeia, viam-se milhares de casas todas cinzentas e as minúsculas pesso...
	– Se tudo fosse como aquela pequena aldeia, a minha felicidade seria do tamanho do mundo! – Pensava enquanto olhava na direção do castelo do rei e ao mesmo tempo ia desejando para que Hugor não tivesse ainda chegado lá perto, nessa mesma manhã, o rei ...
	– Já estou em viagem a duas horas e ainda não parei, passou-me tudo pela frente como se não tivesse passado um minuto sequer! – Voltou a pensar.
	Já estava a meio do caminho quando Zilion sentiu uma força enorme puxar o seu corpo para baixo, chegou mesmo ao ponto de se sentir meio zonzo.
	– Quem quer que seja deve ser muito bom para sentir a minha presença, pelos vistos a minha invisibilidade não passou despercebida aqui! – Pensou enquanto sentia que a força que era exercida sobre si era bastante poderosa, ao ponto de lhe tirar alguma ...
	– Zilion! Estás invisível mas eu consigo sentir-te, fico feliz por te deslocares até estas bandas! – Dizia aquela voz.
	– És tu Celidor? – Perguntou Zilion.
	– E quem achas que deveria ser? Estou admirado contigo meu amigo! – Respondeu.
	– Ouço-te como se estivesses aqui perto, também fico feliz por te encontrar, passei pela tua aldeia para ver se estava tudo bem por lá! – Respondeu Zilion. – Onde estás para eu não te ter visto?
	– Olha para baixo! Estou mesmo aqui, não te vejo mas sinto que estás mesmo por cima de mim! – Respondeu Celidor.
	Ao olhar para baixo Zilion reparou então no homem que cavalgava montado no seu cavalo a alta velocidade, era um lindo cavalo branco e o feiticeiro Celidor estava vestido com um manto vermelho só que por cima desse manto vestia também uma capa que torn...
	– Sim já te estou a ver, ainda estou admirado como é que não te vi á pouco? – Perguntou Zilion.
	– Por cima deste manto, tenho vestido uma capa que foi feita por mim para poder passar despercebido! – Respondeu.
	– Para onde te diriges a essa velocidade? – Perguntou Zilion.
	– Recebi uma mensagem de Gilda, o rei pediu que me apresentasse em Zuna mas antes vou até ao castelo falar com ela, por acaso sabes o que se estará a passar em Zuna? – Perguntou Celidor depois de responder.
	– Então quer dizer que o rei ainda se encontra em Zuna? Não faço ideia por que razão te mandou chamar, poderá ser pelos feridos que ouve hoje de manhã, eu também estou a dirigir-me para lá,
	Hugor sentiu-se revoltado e voltou novamente, esta manhã cometi um erro enorme que tenho que emendar o mais rápido possível! – Respondeu Zilion aproximando-se um pouco mais do solo em direção ao cavalo de Celidor.
	– Gilda enviou-me ontem uma mensagem a informar o que ias fazer esta manhã, não sei se a ideia de transformá-lo num dragão foi a melhor! – Celidor tinha ficado distante daquela batalha, na altura achou melhor defender a sua aldeia.
	– O que fizeste com o filho dele? – Perguntou Celidor.
	– Eram dois! Estão entregues aos seus novos pais!
	– Dois? Céus! Separaste-os?
	– Sim e encontram-se em segurança!
	– Espero bem que ele não os encontre e espero também que não tenhas feito mal em separá-los! Para onde te diriges agora? Diretamente para Zuna?
	– Era minha intenção dirigir-me primeiro até ao castelo para verificar se está tudo bem por lá, pelos vistos tomamos os dois a mesma direção! – Respondeu Zilion aproximando-se ainda mais do cavalo e naquele momento ao pressentir a presença de Zilion, ...
	– Muito abrigado! O meu cavalo ainda não parou e já estava a sentir o seu bafo de cansaço, mais um par de horas e chegaremos ao castelo antes de anoitecer! – Disse Celidor.
	– Sim! Teremos que continuar viagem mesmo de noite e fazer força para que a destruição não seja tão grande como a que estou a pensar encontrar! – Respondeu Zilion, de repente o pensamento que estava a ter perto dos dois guardas que conversavam, esfumo...
	– Como assim Distraído? – Disse o outro guarda fazendo com que Zilion regressasse novamente daquele enorme pensamento que estava a ter e ao olhar para aqueles dois que se encontravam no corredor principal em direção a saída das montanhas, Zilion lembr...
	– Ah! Se o tempo voltasse para trás! – Dizia para si mesmo olhando para o guarda sem braço, depois virou-se e caminhou até ao exterior das montanhas.
	CORDILHEIRA
	Aquela noite passara num ápice e sem que se apercebesse, o peso das suas pálpebras começavam cada vez mais a exercer forte pressão para a levarem de vencida, o cansaço era imenso para aquela jovem que tentou resistir sempre para se manter acordada e n...
	escorregavam pela cara, os olhos alaranjados outrora com uma beleza invulgar entre os humanos, olhavam o terror que Hugor espalhava naquele momento, que com uma dentada arrancara a cabeça de Skill e engolira, o sofrimento de Selina ao presenciar enqua...
	Com aquele pensamento que acabara de ter, a verdade é que logo a seguir tirou as mãos da parede escorregadia e húmida, ficou quieta tentado ouvir qualquer ruído que indicasse que o perigo se aproximava ou se afastava de si, o coração de Selina batia q...
	Era o mais certo, pensava Selina, se ele não teve qualquer tipo de misericórdia quando engoliu com uma dentada a sua mulher amada mãe de Selina, era bem possível que o comportamento que estava a ter naquele momento fosse de ódio para com ela, ao encai...
	enquanto Selina limpava a cara com as duas mãos, a cauda afiada de Hugor entrou de rompante atingindo-a no ombro direito, o grito de uma dor arrepiante por parte de Selina foi o suficiente para que aquele dragão negro se vangloriasse por lhe ter acert...
	O vulto começara a descer enquanto Selina corria e sem olhar para cima para não a abrandar continuou a correr sem parar, quando chegou à outra ponta da vala ouviu um grande estrondo, era o barulho da cauda a bater nas paredes da vala, Selina começou e...
	subir apalpando aqui e ali, pelo caminho deparou-se com uma parede quase direita onde não havia muito por onde escalar, onde quer que tocasse tudo lhe escorregava devido a humidade que se fazia sentir ali dentro, então começou a enterrar as mão naquel...
	Finalmente virou a cabeça para ver onde se encontrava Hugor, o seu coração quase lhe rebentou no peito quando reparou naquele enorme dragão mesmo ali a alguns metros, olhou para cima e reparou que ele olhava para o lado oposto enquanto continuava a ab...
	repente, com aquele medo terrível que sentiu invadir-lhe a mente, olhou suavemente para trás e quando abriu a boca para gritar, nada se ouviu, naquele momento apenas viu a enorme boca do dragão toda aberta caminhando a grande velocidade na sua direção...
	– Não! – O grito arrepiante de Selina fez-se ouvir muito longe dali onde se encontrava, ouviu-se duas vezes o mesmo grito em eco devolvendo-o como se de uma resposta se tratasse, Selina tentava equilibrar-se mantendo os olhos fechados e os braços esti...
	dali, algum tempo depois de ganhar algum fôlego, o espanto de Selina era de choque quando reparou que estava montada em Skill e do choque em que se encontrava, depressa deu lugar a enorme alegria de ver o seu cavalo vivo, mas se Skill estava vivo o qu...
	Selina olhava ao seu redor para tentar encontrar explicações do que se tinha passado a momentos atrás, ficara contente por descobrir que tinha adormecido em cima de Skill que não querendo acorda-la, continuou caminhando de forma silenciosa para que el...
	tão pouco assim e naquele terreno desértico não havia sequer uma árvores onde se pudessem por à sombra, não se via vivalma, uma ave, um animal feroz que conseguisse viver naquelas condições, um réptil por mais venenoso que fosse, nada, estavam ali soz...
	Depois daquele momento arrepiante que Selina passou com o pesadelo que teve, voltou a montar em Skill e partiram em direção à primeira coluna de montanhas da cordilheira, pelo caminho foi contando ao seu cavalo o pesadelo horrível que teve, contou com...
	Já depois de cavalgarem por uma hora, lá encontraram terreno sem obstáculos para Skill aumentar a velocidade e embora o calor fosse o grande obstáculo a partir dali, a verdade é que o cavalo negro de Selina aumentou mesmo a velocidade para alcançar aq...
	O PÂNTANO
	A velocidade era uma constante para Nurinem e os seus dois companheiros, aqueles três lobos magníficos desviavam-se dos obstáculos como se soubessem de muito longe onde estes se encontravam, outros seres que por ali passassem com certeza já teriam caí...
	se tivessem apercebido eis que à frente daqueles lobos encontrava-se um grande monte de areia branca solta, ao pressentir o perigo, Nurinem deu um uivo de aviso para que parassem antes, não era normal estar um monte de areia tão solta dentro de uma fl...
	– Defende-te apenas! A ti e aos teus companheiros! Evita a todo o custo matar nem que os que vos atacarem sejam em maior número.
	– Zilion! Tentarei evitar a todo o custo, mas não será fácil!
	Um pouco depois, os olhos de Nurinem voltaram do negro ao fogo deslumbrante novamente, indicando que a mensagem de Zilion tinha sido acatada por si.
	– Fiquem vocês aqui, eu vou ver se o que se aproxima é perigoso!
	– Tem cuidado!
	– Está descansada que eu já volto!
	Nurinem Subiu então aquele monte de areia rastejando e deixando atrás de si o rasto do seu corpo, quando chegou ao pico do monte de areia parou e por alguns segundos não se mexeu dali, a areia era tão branca que os dois companheiros de Nurinem perdera...
	– Que cheiro nauseabundo é este?
	– Vem daquele lado ali!
	– Da floresta nebulosa?
	– Não! Vem daquele lado ali! Aquele caminho vai dar ao pântano!
	– Nurinem! Sabias que se ficarmos aqui, quem quer que passe por mais perto que seja, não nos conseguirá ver?
	– Verdade?
	– Sim! A única forma de saberem que estamos aqui é através do nosso cheiro!
	– Estou preocupado com o que se aproxima daquela direção!
	– O que achas que é Nurinem?
	– Algo de terrível se aproxima! Tenho que ir ver o que é que está por trás deste cheiro horrível!
	– Não irás sozinho, nós também iremos contigo, estaremos mais fortes se nos mantivermos juntos!
	Os três lobos dirigiram-se então em direção ao pântano, aquele cheiro tornava-se insuportável a cada passo que davam, depois de algum tempo a correr com algum cuidado para não serem surpreendidos, o cheiro que sentiam chegara mesmo ao ponto de ser ins...
	o barulho da água que se misturava com a lama do pântano assustou Nurinem, mas mesmo assim insistiu em continuar, como não conseguia ver decidiu pôr uma das patas em cima das canas para afasta-las, mas o barulho que algumas canas fizeram, foi o sufici...
	– Lagartos? Estavam extintos á muito tempo, alguém deve ter encontrado alguns ovos que depois de chocados, deve tê-los feito renascer de novo! – Pensava Nurinem enquanto corria na direção dos outros dois. – Qual seria o propósito de os ter criado? Est...
	Quando chegou perto, os outros dois assustaram-se quando olharam os pelos brancos de Nurinem muito eriçados, era sinal de que algo não estava bem e o que quer que fosse que ele tivesse presenciado deveria ser horrível.
	– Nurinem! O que se passa? Parece que viste a morte a tua frente! – Gritou um dos companheiros.
	– Explico-vos pelo caminho, neste momento, devemos sair daqui, senão ainda seremos apanhados neste campo aberto!
	– Diz-nos o que viste que te assustou assim tanto! – Chamava o outro companheiro de Nurinem enquanto corriam, ao longe dava para ouvirem que estavam a ser seguidos, o arrastar dos lagartos a partir tudo por onde passavam era muito ruidoso.
	– Quando me aproximei para ver o que estava do outro lado das canas, pensava que ainda estaria longe do pântano, mas enganei-me redondamente, o pântano estava mesmo ali, se vos contar que o que encontrei naquele pântano eram lagartos enormes, vocês ac...
	– Lagartos? Estás a falar daqueles lagartos enormes que serviam de alimentação para os Feldon?
	– Sim! Contei pelo menos meia dúzia, pareciam estar a ser treinados para matar em massa!
	– Achas que sim? Se estão a ser treinados, temos que saber por quem e para matar o quê!
	– Um de nós! Terá que ir avisar Zilion da existência destes lagartos e para tomar uma decisão ao destino a dar!
	Os três lobos brancos lá continuaram em direção a floresta nebulosa sabendo agora qual era afinal a origem daquele cheiro nauseabundo, de repente um enorme receio tomou conta do
	pensamento de Nurinem, sem a presença dos Feldon, como seria possível agora impedir que aqueles enormes lagartos se reproduzissem descontroladamente.
	O HOMEM SEM BRAÇO
	Enquanto o corpo invisível continuava a sua caminhada em direção ao ponto de vigia perto do rio Leon, ora atravessando um corpo, coisa que originava arrepios na pessoa atravessada pelo corpo invisível de Zilion, ora atravessando um corpo que viesse co...
	Zilion de tal forma que parecia muito distante que nem ouvia o outro guarda falar consigo, então o pensamento que Zilion tivera a minutos atrás voltou a inundar a sua mente novamente continuando onde fora interrompido.
	– Olha! O castelo do rei está já ali! – Disse Celidor.
	– Parece que está tudo calmo! – Respondeu Zilion olhando em redor do castelo.
	– Celidor! Segue este caminho em direção a Zuna, eu vou até ao castelo e direi a Gilda que tu já te encontras a caminhar em direção a cidade, se é que ela já não nos viu, eu sou um pouco mais rápido e encontrar-me-ei depois contigo a meio do caminho! ...
	Os três guardas que se encontravam na entrada dos portões do castelo eram muito novos e estavam bem fardados, um deles era gordo e muito brincalhão, conversavam sobre o que se tinha passado naquela manhã em Zuna, o rei tinha-se dirigido até lá para co...
	– Viste aquilo? – Disse meio assustado.
	– Eu só vi uma pequena brisa que levantou algum pó, foi isso que viste? – Respondeu o guarda gordo.
	– Não sei porquê! Mas… – O guarda fez um compasso olhando em redor a procura de algum movimento suspeito. –
	Senti um arrepio de morte!
	– Também não é de esperar outra coisa! – Retorquiu o guarda gordo. – Tu assustas-te com qualquer coisa!
	Os guardas desataram as gargalhadas com as últimas palavras ditas pelo guarda gordo, que já estava farto de se meter com o colega por este estar sempre com medo do que quer que lhe aparecesse pela frente ou se mexesse de forma assustadora.
	Quando chegou à torre onde se encontrava Gilda, Zilion aproximou-se lentamente entrando por uma de várias arcadas que se encontravam no topo, Gilda encontrava-se atarefada com a ideia de domar falcões e quando a certa altura apareceu com tal ideia for...
	Gilda continuou com a sua ideia ignorando tais comentários, que para ela não passavam de humanos tolos.
	– De nada servirá se não acreditarmos nos nossos pensamentos! – Pensava para si própria tentando não se enervar. –
	Ainda vou mostrar que os falcões podem ser domados, pode demorar o tempo que for preciso, mas eu vou conseguir!
	– Eu sei que estás aqui dentro Zilion! – Atirou Gilda quando o pensamento que estava a ter naquele momento se esfumou com a presença invisível dele. – Podes materializar-te, não te escondas!
	– Não posso ficar muito tempo minha amiga! – Respondeu Zilion ainda invisível. – O tempo que demoro a materializar-me será tempo perdido, apenas vim avisar-te que estamos a dirigir-nos para Zuna, Celidor e eu!
	– Ele não vinha contigo? – Respondeu Gilda com alguma irritação.
	– Vim avisar-te que o mandei seguir diretamente para Zuna! Vou aproveitar também para emendar o meu erro de hoje de manhã e se conseguir apanhar Hugor a jeito volto a transformá-lo desta vez numa mosca! – Por fim Zilion partiu deixando-a furiosa.
	– Ele veio para se vingar, sabes? E enquanto não lhe entregares o que lhe pertence não vai desistir! – Gritou para que ele a ouvisse.
	– Tiveste novidades de zuna? – Perguntou Zilion já fora do castelo.
	– O rei venceu a batalha desta manhã, mas perdeu muitos homens! – Respondeu. – Mas ele está a espera de Celidor para curar os feridos.
	– Vou ter com Celidor que já deve estranhar a minha demora e passar-lhe-ei a tua mensagem, enquanto isso vou tentar impedir Hugor de fazer mais vítimas, depois juntar-me-ei a ele se puder ajudar!
	– Diz a Celidor para passar por aqui quando voltar! – Pediu Gilda enquanto passava pelos seus falcões para lhes dar água e quando deu por isso já Zilion tinha desaparecido do seu raio de ação.
	Ao passar pelas tendas do castelo, Zilion reparou que muito poucos tinham ali ficado, a maior parte tinha seguido com o rei para combater o exército de Hugor, depois seguiu a toda a pressa em direção a Zuna, mas a escuridão já não deixava ver vivalma,...
	manhã, tentavam defender Zuna pela segunda vez, enquanto outros iam ajudando grande parte dos habitantes a fugir para os pontos onde se pudessem esconder daquele dragão descontrolado.
	– O que é que fiz, transformei um monstro num monstro ainda maior!
	Zilion lamentava-se consigo próprio e mesmo sabendo que aquela viagem lhe roubara parte da sua energia, precipitou-se furiosamente em direção a Hugor que se preparava para investir em direção a uma coluna de casas para as destruir, o seu objetivo era ...
	uma das paredes que tinham resistido à sua força brutal e ali escondido estava o marido que tentava proteger-se a todo o custo do desmoronamento, então Hugor abriu a sua enorme boca na direção deste agarrando-o pelo braço, no momento em que se prepara...
	– Como te chamas meu jovem? – Perguntou Zilion com tristeza.
	– Isaque senhor! Onde estou? A minha mulher e a minha filha estão bem?
	Naquele preciso momento, o pensamento que Zilion estava a ter do homem sem braço, dissolveu-se fazendo-o regressar
	novamente para o exterior das montanhas onde estava ainda a minutos, deu consigo a olhar para Isaque que sorria na sua direção, naquele momento Zilion ficara feliz e apesar de estar com muita pressa, decidiu ficar mais um pouco para falar com ele.
	– Sim! Chama-se Isaque, como me esqueci do seu nome? Sofreu tanto com a perda da sua mulher e filha! – Pensou Zilion, de repente materializou-se ali a frente dos dois fazendo com que dessem um enorme salto de susto e ali naquele momento reparou que af...
	– Mestre Zilion? – Gritou o homem sem um braço olhando para cima ao mesmo tempo.
	– Estávamos precisamente a falar de si! – Disse sorrindo.
	– Isaque! – Disse Zilion olhando para baixo. – Peço desculpa não te ter aparecido muito mais cedo, céus como envelheceste, ainda me lembro como se fosse hoje, tinhas cabelos pretos e eras tão jovem, agora só vejo cabelos brancos e também vejo que te t...
	– Sim mestre! Naquele tempo quase que o ódio falou mais alto, o senhor salvou a minha vida e por isso estou-lhe muito grato!
	– Isaque! Estou a dirigir-me até ao rio neste momento, parece que o Xavier está de volta, mas quando estiver com ele vou pedir-lhe
	que reúna um grupo enorme de homens para se dirigirem até Zuna! – Disse Zilion olhando para Isaque fazendo-se entender para o que era.
	– É aquele monstro não é? – Os olhos de Isaque quase lhe saíram da cara.
	– Vai atacar de novo!
	– Como é que sabes? – Perguntou o seu colega olhando de surpresa.
	– As vezes! Dou comigo a pensar que quando me arrancou o braço, fiquei ligado a ele, a já alguns dias que me começou a doer o ombro direito e os sonhos não têm parado, vai achar-me maluco por aquilo que vou dizer, mas eu sinto-o como se ele estivesse ...
	Zilion explicou então para que ele se preparasse porque iria pedir a Xavier que o incluísse no grupo de homens que o iriam acompanhar até Zuna, achou que o contributo de Isaque iria ser muito importante para prevenir qualquer ataque por parte de Hugor...
	A PRIMEIRA REFEIÇÃO LONGE DE CASA
	A galopar a tanto tempo, só a alegria de ter Selina sentada no seu dorso superava o cansaço, Skill corria de alegria e não de esforço, estarem os dois ali sozinhos a desfrutar das paisagens que viam pela primeira vez davam-lhe forças para aguentar de ...
	– Parecia tudo tão pequeno! Agora nós é que parecemos formigas no meio de gigantes! – Dizia Selina deslumbrada com a paisagem deslumbrante, o tempo passara depressa e mais algumas horas, logo começaria a escurecer novamente, de repente e sem que
	previsse, um pensamento depressa se manifestou sem avisar.
	– Olha para o céu, se ele estiver límpido e o sol estiver mesmo por cima de ti, é porque o final da manhã e o início da tarde se cruzaram, se te lembrares sempre disto, conseguirás ver as horas do dia minha pequena! – As lágrimas depressa começaram a ...
	– Mestre Zilion! – Dizia enquanto olhava para o céu.
	– Agora tudo faz sentido, a manhã passou tão depressa meu pequeno, já passou meio-dia desde que abandonamos as montanhas! – Depois de dizer aquilo, passou com a mão no pescoço de Skill fazendo-lhe uma festa aconchegante. – Vamos comer qualquer coisa, ...
	Aquelas montanhas enormes davam uma excelente sombra e Selina sentara-se numa pedra que ali encontrou para comer um pedaço de broa de mel que Nádia preparara para a sua viagem, o silêncio e a brisa quente que se fazia sentir, puxavam-na sempre para os...
	– Então meu pequeno, a comida que transportas na cela
	também é para ti! – Dizia sorrindo achando a luta entre os dois muito engraçada, pela primeira vez desde a sua partida que sorria com um gosto enorme, e ao vê-la sorrir daquele jeito, Skill sentia-se ainda mais confiante de a levar até ao final, não f...
	– Vá lá! Deixa-me tirar um pedaço de fruta para comeres, pelos vistos a luta que ela te está a dar é porque não deve ser comestível, se ela te cansar a nossa viagem ficará comprometida e eu vou precisar de ti com toda a energia!
	Mal tinha acabado de terminar a frase quando de repente começou a jorrar água da planta fazendo com que Selina se levantasse de susto, Skill partira-a finalmente e congratulava-se para que ela soubesse que não tinha sido em vão, Selina não queria acre...
	– Uma planta que deita água? Nunca tinha visto uma, tinha era ouvido contar que no interior da floresta verdejante existia uma enorme que pertencia aos elfos! Afinal elas existem mesmo, mas como nasceram ou quem as semeou neste deserto sem fim?
	Selina baixou-se e juntou as suas mãos para enche-las de água, quando já se encontravam meio cheias levou-as a boca, gole atrás de gole, acabou por bebê-la toda, era fresca, pura e com ela vinham proteínas provenientes da planta misturadas.
	– Cada dia que passa! Sou surpreendida por ti! Deves ter os teus sentidos muito apurados para encontrar água numa planta! – Dizia com satisfação e via ao mesmo tempo, Skill reagir com alegria relinchando com os seus elogios.
	– Vamos beber desta, assim poupamos a água que está nas peles de búfalo, vou aproveitar também para encher as que já estão quase vazias! – Selina estava tão alegre naquele momento que não parava de fazer festas a Skill enquanto ele se lambuzava enchen...
	muitos homens como ele, preciso que siga com o teu grupo, se ele ficar aqui vai morrer por dentro e ai deixará de ser útil porque o seu coração endurecerá! – Voltou a interromper de repente. – Agora vai, quero que te ponhas lá em dois dias mesmo que c...
	– Que lugar mestre? – Perguntou Edmundo quando sentiu que Zilion não estava a contar tudo.
	– Mais tarde contar-te-ei sobre a viajem dela, mas não te contarei o seu destino! – Respondeu Zilion enquanto olhava para Xavier que já atravessava a ponte em direção às montanhas. – Vamos até ao posto de vigia, pedi a um dos guardas que me aguardasse...
	– Sim mestre! – Depois de responder, Edmundo que ficara com mais dois homens seus, seguiram e foram banhar-se, apanharam algumas frutas e comeram, mais tarde foram ter com Zilion.
	– Como é que soubeste que ele tinha fugido para aqui? É esse o tal motivo pelo qual quiseste entrar aqui dentro, não é?
	– Desde que ele fugiu que eu resolvi segui-lo!
	– Nunca sentimos a tua ausência! Como é que te escapavas?
	– Lembras-te quando os Feldon desenharam Zilion no teto das montanhas?
	– Sim! Ainda hoje estou admirada como é que Lothortien previu a imagem de Zilion! Estou ainda mais admirada em como é que os Feldon aceitaram desenhar Zilion mesmo sem saber que ele existia! Nessa altura fomos todos ajudar e tu preferiste ficar junto ...
	– Foi nessa altura que resolvi procurar Rusgar!
	– Mas isso foi a muitos anos! Como fizeste para encontrar Rusgar sozinho? Perguntou Hêdora, mas Nurinem não lhe respondeu.
	Nurinem e Hêdora continuaram a caminhar lentamente e ao mesmo tempo muito atentos a qualquer surpresa que lhes pudesse surgir pela frente.
	– Como desapareceu e voltou a aparecer?
	– Para te explicar demoraria muito tempo e tempo é coisa que me foge desde a noite passada! – Selina virou-se para o rapaz e precipitou-se até ele, olhou em volta e reparou que os outros que acompanhavam o rapaz, apontavam as suas lanças para atacar o...
	– Ainda não respondestes a minha pergunta!
	– Qual pergunta?
	– De onde é que eles saíram? Porquê que vos perseguiam?
	– Creio que vinham daquelas montanhas geladas, só demos conta quando já se encontravam muito perto, então começamos a fugir, mas antes disso já tínhamos achado muito estranho termos encontrado tantos búfalos mortos.
	Selina olhou para as montanhas geladas do norte mas nada conseguiu vislumbrar, a cordilheira era imensa e nem as montanhas Feldon conseguia ver, estas encontravam-se agora do outro lado, então lembrou-se do incêndio que viu na noite passada, se aquele...
	– E o que foram lá fazer? Quando me dirigia para esta região,
	olhei para aquelas montanhas e parecia estar algo enorme a arder por aqueles lados!
	– Nós costumamos caçar alguns búfalos, não é sempre, mas de vez em quando caçamos alguns! Quando encontramos aqueles búfalos mortos, deitamos-lhes fogo e viemos embora porque pensávamos que tínhamos aquilo controlado, foi então que algum tempo depois,...
	– E vocês são seis! Era capaz de jurar que vos vi na noite passada! Quem são vocês? E onde vivem? – Perguntou enquanto caminhavam em direção aos primeiros seres que Selina atingira com a sua espada.
	– Eu chamo-me Artur, sou filho de um feiticeiro chamado Celidor, tenho oito irmãos e eu sou o mais novo de todos, a nossa aldeia chama-se Trevor e fica a quatro horas de viagem naquela direção! – Respondeu apontando com o dedo para o Norte.
	Quando chegaram aos primeiros seres, ficaram admirados, nem Selina conseguia explicar no que estava a ver, aqueles que se encontravam ali cheios de gemidos eram seres humanos, estavam
	esqueléticos e quase se viam os ossos, eram gemidos de dor agonizante e estavam todos nus, logo depois ouviram alguém gritar que alguns deles estavam a tentar fugir, Selina e o rapaz precipitaram-se para ver, afinal eram apenas os seres que tinha sido...
	– E a menina? Como se chama?
	– Chamo-me Selina!
	– E é de onde? – Perguntou o rapaz enquanto pegava na boca de um dos seres apertando-a para Selina puder amarrar e evitar que eles as pudessem abrir para morder, ele nunca esteve tão próximo dela desde que se conheceram, que quase lhe sentia o cheiro ...
	– Das montanhas Feldon!
	– O meu pai contou-me que vive lá o guardião da floresta dos elfos, é verdade?
	– Chama-se Zilion e é o guardião sim, o teu pai tem razão! Ele conhece o mestre Zilion?
	– Ele contou-me que a ultima vez que se encontrou com ele, tinha eu um ano e foi porque sentiu a força da sua magia, o meu pai contou-me também que não o via mas sentia-o, já se tinham conhecido antes numa reunião no castelo do rei! – Ao dizer aquilo,...
	dois pássaros lá resolveram dividir a casca da fruta, Edmundo voltou a olhar para Zilion.
	– Andamos durante duas horas até chegarmos ao clarão e verificamos que era aquela floresta enorme que ficava mais perto das montanhas, que estava a arder!
	– Alguém lhe pegou fogo! Conseguiram encontrar os búfalos? – Perguntou Zilion.
	– Não! Saltamos dos nossos cavalos e fomos em direção as chamas para as apagar, mas nem sequer conseguimos chegar perto! – Então Edmundo baixou a cabeça para reviver todo aquele momento novamente. – E no meio daquelas chamas imensas, ali estavam eles,...
	– Os búfalos! Eram os búfalos que estavam no interior da floresta? – Perguntou Zilion!
	– Sim! Morreram assados, nunca tinha ouvido um búfalo chorar, mas penso que alguma coisa matou parte dos búfalos que já se encontravam estendidos em possas de sangue quando lá chegamos, já os búfalos que morreram assados devem ter ficado
	encurralados! – Dizia Edmundo com as lágrimas a correrem-lhe pela cara e ao mesmo tempo furava outra peça de fruta com o dedo. – Tudo aquilo está aqui dentro da minha cabeça e até agora ainda permanece, não sei se algum dia irei voltar a comer carne d...
	– A floresta ardeu toda?
	– Não fosse a chegada do capitão Xavier e não haveria mais floresta naquela região, ficamos a noite toda a combater as chamas para salvar o que restava dela!
	– Chegaram a saber quem a incendiou?
	– O capitão xavier suspeita que foi alguém que vive mais a Norte que incendiou a floresta, ele acha também que esse alguém deve ter fugido quando reparou que o que que que fosse que quis queimar, se descontrolou e incendiou a floresta.
	– Terão sidos os mesmos que mataram os búfalos que vocês encontraram já mortos?
	– Não creio, porque teriam que possuir uns dentes enormes.
	– Queres dizer que o que aconteceu…
	– Quando por fim conseguimos controlar as chamas, eu, o capitão Xavier e mais dois homens corremos o território para encontrar vestígios, por fim encontramos alguns búfalos mortos, mas
	os que encontramos deixou-nos muito preocupados! – Edmundo voltou a comer mais uma peça de fruta. – Cinco dos búfalos tinham sido mortos com dentadas no pescoço, as carcaças não tinham uma gota de sangue e o pior é que a carne estava tão dura que pare...
	– A verdade é que Hugor pode já ter atacado Belinur e não pressenti qualquer desses ataques, acho até que ele terá entrado com alguma frequência sem darmos por isso, mas isso é só um pressentimento meu, a história dos búfalos pode muito bem ter sido o...
	– O mestre sabe o que poderá ter sugado todo aquele sangue? Que seres eram aqueles que atacaram os búfalos na região Norte? – Perguntou Edmundo quando reparou que Zilion ficara preocupado depois de lhe ter contado como tudo aconteceu.
	– Mestre!
	– Diz meu rapaz!
	– Porque não me contou ontem que iria mandar Selina numa viagem? – Perguntou Edmundo para mudar de conversa para demonstrar todo o carinho que sentia por ela.
	– Só quando tu já aqui não te encontravas e depois de uma longa conversa com ela é que se chegou a conclusão que ela deveria partir! – Respondeu, mas a sua mente já se encontrava distante dali. –
	Ouve meu rapaz, sei que gostas muito dela mas não podes ir mais além da amizade!
	– Mas eu iria até ao fim do mundo por ela! – Interrompeu olhando para Zilion, mas ele continuava distante dali. – O capitão Xavier contou-me que o mestre era um ser especial e que deveria acreditar em si, mas o meu coração não deixa!
	Então Zilion olhou para Edmundo e disse. – Acompanha-me meu rapaz! – Zilion seguiu para o interior daquela mata levando Edmundo consigo e foram caminhando devagar junto ao rio, o sossego era impressionante, os esquilos não fugiam sequer e de repente o...
	– Acreditarias se eu te dissesse que os elfos existem?
	– Quando era pequeno, lembro-me das histórias contadas por aqueles três velhinhos, um deles era anão e metia muita graça, insistia sempre em ficar de pé na sua cadeira para ficar ao nível dos outros dois velhinhos que estavam sentados e ao nosso, porq...
	porque nunca os viram com os próprios olhos e quando os velhinhos insistiram em fazer-nos acreditar que eles eram reais, mesmo assim, quase todos ou mesmo todos os que ali se encontravam não fizeram um esforço para acreditar, incluindo eu porque nunca...
	– Mas se eu te dissesse que eles existem e nunca se foram embora, acreditarias em mim? – Perguntava Zilion enquanto passava a sua mão esquerda no pelo de um esquilo que lhe subia pelo braço direito em direção ao ombro e quando sentiu que Edmundo não l...
	– Em qualquer ser vivo?
	– Em quase todos os seres vivos meu rapaz! – Respondeu Zilion sorrindo. – Os elfos só não conseguem viver no corpo de um ser humano ou num corpo que possua sentimentos!
	Edmundo não sabia no que acreditar, olhava para Zilion que comunicava de forma tão harmoniosa com aqueles animais que o deixavam arrepiado de emoção, mas o seu coração ainda não acreditava, tentava imaginar e não conseguia, achava-o especial mas a sua...
	– Alguma vez estiveste perto de algum lobo?
	– Eles não nos deixam aproximar sequer! São incrivelmente belos, mas ferozes, estão tão obcecados em proteger a floresta verdejante que para eles, qualquer um é intruso!
	– Eles apenas ficam atentos, está na sua natureza como a de qualquer outro ser vivo! A próxima vez que tentares ir até a floresta verdejante, tenta não mostrar medo e verás, porque se não mostrares medo no teu coração, nada te acontecerá, o medo é a m...
	Ao aproximar-se, Edmundo sorriu quando reparou que chegava apenas com a cabeça um pouco abaixo do peito de Zilion. – Estás a ver aquela árvore lá ao fundo?
	– Qual delas mestre? Só vejo árvores à minha frente! – Dizia Edmundo enquanto tentava perceber o que Zilion quereria dizer com aquilo, aquela mata onde se encontravam era enorme, ali só se viam árvores seguidas de mais árvores e juntamente com o silên...
	– Estás a ver agora?
	– Agora estou…Céus!
	– Deixa-te ficar quieto meu rapaz, lembras-te quando conversavas com Selina sobre os filhos que ias ter com ela?
	– Mas como…
	– Eu sei tudo o que se passa, lembras-te? Quero que te lembres precisamente quando se riam enquanto conversavam sobre esse assunto!
	– Não estou a perceber mestre, porquê que temos…
	– Apenas quero desviar o medo do teu coração, quero ensinar-te como se faz, agora lembra-te e olha!
	O medo já estava instalado no coração de Edmundo e enquanto olhava para a árvore, esforçou-se e então começou a pensar nas conversas que tinha com Selina quando se encontravam no sexto piso, as vezes, ele dava as suas fugidas para ir até ao quarto del...
	– Continua a pensar meu rapaz!
	– Como sabia que tinha parado?
	– Eu também sinto o teu medo, tens que aprender a controlá-lo!
	Edmundo começou a lembra-se que a certa altura sentiu que Selina também gostasse dele, mas não como ele gostava dela, pedia que casasse consigo para ver se ela aceitaria e por fim acabavam em sorrisos de alegria,” gosto de ti como se fosses meu irmão,...
	– Para qualquer lado que te movas, se não mostrares medo, o teu coração nunca te irá trair, os seres mais ferozes e selvagens deixar-te-ão passar! – Explicava Zilion olhando para Edmundo admirado e aliviado. – Quero apresentar-te Durien!
	Edmundo estava confuso, de repente estava ali a frente de um lobo enorme e que era tão branco que quase lhe aleijava a vista, os olhos eram tão incríveis que pareciam chamas carregadas de vida, de pé entre patas era capaz de ser maior que ele, mas o m...
	– O lobo tem nome mestre? – Perguntou sem desviar o olhar.
	– Claro que não! Mas este não é um lobo qualquer! Os lobos normais são mais pequenos e igualmente ferozes quando sentem o sabor do medo das suas presas ou de qualquer outro ser vivo que tenha medo, na realidade, eles alimentam-se em primeiro lugar do ...
	– Lembras-te quando te perguntei que se te dissesse que os elfos existem se acreditarias em mim?
	– Sim! Está a dizer-me que este lobo…
	– Neste lobo vive um elfo chamado Durien! – Interrompeu Zilion com um enorme sorriso e com uma voz tão suave. – O nome pertence ao elfo e não ao lobo, com isto espero ter-te esclarecido!
	– Um elfo? Mestre, eu quero muito acreditar que este lobo enorme se transforme de repente num elfo! O ser mais maravilhoso que imaginei na minha mente, mas eu…
	– E como serão eles na tua imaginação?
	– Imaginei que fossem de uma beleza incrível, muito altos e muito inteligentes como contavam os velhinhos á muitos anos, passei a minha vida toda a imaginá-los assim! – No momento em que Edmundo explicava o que imaginara, o lobo deixou de ser lobo par...
	– Espero que acredites agora meu rapaz! – Quase não foi preciso Zilion dizer aquelas palavras.
	– O mestre… Céus! – Edmundo olhou para Durien durante alguns segundos, virou-se para Zilion e quando por fim acreditou realmente, lá estava ela, a auréola azul por cima da sua cabeça. – O senhor é mesmo especial como disse o capitão Xavier, como é que...
	– Não é fácil acreditar sem ver meu rapaz! – Disse Zilion sorrindo enquanto olhava para Edmundo, ele ficara ali paralisado ora olhando para o elfo, ora olhando para si deslumbrado com a auréola azul que brilhava por cima da sua cabeça, então deixou Ed...
	Depois de admirar maravilhosamente Zilion e Durien durante algum tempo, Edmundo virou-se e olhou para céu que se encontrava a descoberto daquelas árvores, então reparou que o sol já tocava o pico mais alto das montanhas Feldon e começava agora a ganha...
	ficara gelado e quando o medo já se começava a manifestar novamente, sentiu o encosto de uma mão grande e quente no seu ombro, Edmundo olhou então novamente para Zilion que conversava com o elfo e ao mesmo tempo olhava de lado para si sorrindo, era a ...
	– Quer dizer que alguém guardou ovos de lagarto e agora estão a ser criados? – Perguntou Zilion.
	– Sim! Parece que estiveram a ser treinados para atacarem em massa, é preciso saber qual é o objetivo de terem sido criados, Nurinem acha que estes lagartos vão começar a matar livremente para se alimentarem quando desaparecerem todas as carcaças de b...
	– Mestre! Essas carcaças podem muito bem ter vindo das montanhas geladas para camuflar quem anda a matá-los sugando o seu sangue! – Interveio Edmundo ainda meio fora de si.
	– Hugor? – Interveio também Durien olhando para Zilion que por momentos se deixara inundar de pensamentos.
	– Nurinem chegou a entrar na floresta nebulosa? – Perguntou Zilion voltando novamente a si.
	– Sim! Mestre Zilion, eu…
	– Estás preocupado com os dois?
	– Sim! Enquanto caminhava para aqui, não me saiu da cabeça
	que eles tivessem ido em direção a uma armadilha, aquele nevoeiro é medonho e não se sabe o que lá se encontra escondido!
	– Temos que acreditar que eles vão ficar bem! Nurinem nunca desistiu de o confrontar, pode ser que o obrigue a baixar o escudo que está a dificultar de me afastar das montanhas e sentir o perigo em Belinur! Além do mais, não desistirá de ir ao encontr...
	– Confrontar? Escudo? Por acaso está a falar…
	– Sim! Não tenho a certeza, mas penso que é Rusgar que está lá refugiado.
	– Mas como… Sempre soube que ele estava ali e nós não?
	– Tenho seguido a preocupação de Nurinem e o facto de não vos ter contado, era porque ele também precisava ter a certeza, ele não sabe que eu também desconfio que aquilo é obra de Rusgar, nunca o conheci mas as vezes sinto que ele me observa.
	– Como sabe mestre? – Perguntou Edmundo. – E quem é Nurinem? Não me vai dizer…
	– Sim! Também é um elfo! Na terra dos lobos brancos, vive um elfo em cada lobo e eu hoje mandei três avisar Selina do perigo de se encontrar… – Quando Zilion ia completar a frase, olhou para Durien. – Bem! Dos três lobos que enviei dois deles eram Nur...
	– Hêdora? Uma elfo? – Edmundo estava eufórico com tanta
	informação, que a sua cabeça começava a ficar zonza e quando se preparava para novas perguntas, Zilion intrometeu-se cortando o seu entusiasmo.
	– Xavier já se prepara para partir do acampamento e tu…
	– Conseguiu ver tudo daqui mestre? – Perguntou Edmundo perplexo, ao interromper de forma abrupta aquilo que lhe estava a ser explicado, ao mesmo tempo que olhava para a auréola de Zilion que brilhava cada vez mais conforme a noite se aproximava.
	– Enquanto estiver nesta região, posso estar onde quiser! – Respondeu com um sorriso. – Se não me engano, a uns minutos atrás, viste-me a largar um falcão de asa branca e se olhares novamente para o pico mais alto, levantarei novamente o braço para te...
	Quando Edmundo olhou para o pico mais alto, ficou ainda mais perplexo quando mesmo a escurecer, viu Zilion levantar-lhe o braço, tudo o que lhe parecia ser estranho, aconteceu com uma rapidez incrível e a partir daquele momento ficara ali a olhar para...
	– Como eu te tinha dito á algum tempo quando chegaste junto com Xavier! Esta é a tua tarefa! Quero que tu e mais alguns dos teus
	homens, se preparem para ir até a aldeia de Picot, passem com muito cuidado pelo pântano e tentem matar o maior número de lagartos que encontrarem, não os deixem dirigir-se para aquela aldeia e só espero que não seja tarde demais! – Depois de explicar...
	– Dirige-te até a terra dos lobos e mantenham-se atentos se alguém tentar dirigir-se para a floresta verdejante!
	Durien partiu logo de seguida, Edmundo ficou a vê-lo maravilhado enquanto ele se transformava em lobo novamente, embora tivesse ficado em contacto por pouco tempo, a verdade é que o elfo estava a ficar fraco com a presença dos sentimentos de Edmundo, ...
	– Voa meu pequeno! Voa! – Disse Zilion em pensamento com o seu sorriso maravilhoso e doce, por fim virou-se e reparou que Edmundo continuava a olhar para si, Zilion já sabia que desde o momento que começara a acreditar, que aquele que estava ao seu la...
	– Vamos meu rapaz! Temos que salvar o mundo para continuarmos a ter paz! – Disse sorrindo enquanto caminhavam até desaparecerem.
	A FLORESTA NEBULOSA
	Algum tempo mais tarde a movimentarem-se muito lentamente, os dois lobos conversavam telepaticamente enquanto caminhavam no meio daquele nevoeiro denso, iam tentando ver um pouco mais além mas sem sucesso, caminhavam leve e silenciosamente com as suas...
	– E Zilion? Ele sabe que Rusgar está aqui?
	– Ainda não! Quero dizer, penso que não! Acho que a única coisa que sabe é que Rusgar anda por aqui perto! Mas hoje quero ter toda a certeza que ele vive aqui, só depois pedirei a Lothortien que diga a Zilion o que fazer!
	– Como é que esta floresta ficou assim tão assombrada e assustadora?
	– Foi Rusgar que a encantou com a sua maldade! Todos os outros elfos não conseguem entrar dentro desta floresta!
	– Nurinem! Ainda não me explicaste como fizeste para encontrar Rusgar! Quando te perguntei, simplesmente não respondeste!
	– Entrei no mundo das almas!
	– O quê? Sozinho?
	– Não! Pedi a Lothortien que vigiasse os meus passos!
	– E onde foste parar?
	– Parei naquela pequena ilha antes de chegarmos aqui!
	– A que tinha um enorme vulcão?
	– Sim! Comecei a seguir Rusgar a partir daí!
	– Foi preciso retrocederes no tempo até aí? Podias tê-lo seguido apenas desde a altura em que ele fugiu!
	– Ao princípio também pensei no mesmo, mas Lothortien quis saber qual foi a razão dele ter entrado no mundo das almas por iniciativa própria!
	– E conseguiste encontrar o motivo?
	– Claro!
	– E qual foi?
	– Anões! Um deles tinha morrido e mesmo sabendo que os anões são seres maldosos por natureza, foi tentar salvar o espírito dele e trouxe consigo o sentimento que não deveria ter!
	– Um anão?
	– Bem! Na verdade era uma anã!
	E antes de Nurinem continuar a contar, algo os obrigou a ficar mais atentos e conforme caminhavam iam descobrindo ossadas espalhadas por todo o caminho, não se tinham apercebido que tinham caminhado tanto para já se encontrarem quase no centro da flor...
	nevoeiro deixando praticamente a descoberto os dois lobos brancos que mesmo assim decidiram continuar.
	– Olha Hêdora! O céu!
	– Nunca tinha visto por este prisma! Porquê que esta zona não está coberta de nevoeiro?
	– Não faço ideia, mas pode ser que a resposta a essa pergunta esteja lá em baixo!
	– Não será perigoso estarmos a descoberto?
	– Por enquanto ainda não! Mas daqui a mais uma hora começará a ficar mais escuro e aí sim, poderemos correr perigo!
	Nurinem e Hêdora olhavam em redor para tomarem a melhor decisão, à sua frente encontrava-se agora uma enorme aberta em forma cilíndrica, parecendo uma enorme parede branca e redonda que dava a sensação de ser feita de cimento, por cima deles o seu lím...
	– Já estamos á horas nisto! Nunca pensei que esta floresta fosse enorme.
	– O problema é que temos que andar em linha reta, senão andamos aqui as volta e nunca mais daqui sairemos.
	– Será que a esta hora, Durien já terá encontrado Zilion?
	– Penso que sim!
	– O que queres fazer agora Nurinem?
	– Continuar mesmo que isso represente perigo para nós!
	– Não podemos voltar a entrar no nevoeiro e contornar esta aberta até chegarmos ao rio?
	– Se o contornarmos perder-nos-emos como disse a uns minutos atrás! Estás a ver estas ossadas? São daqueles que se perderam e ficaram aqui presos de tantas voltas darem e virem parar ao mesmo sítio!
	– São ossadas humanas?
	– Sim, a maior parte são!
	– Céus! Será que Rusgar…
	– Nem quero pensar Hêdora! Primeiro teríamos que o confrontar e perguntar!
	– Ele saberá que estamos aqui dentro?
	– Só se tentássemos entrar como elfos! Mesmo assim não conseguiríamos chegar perto da floresta, porque existe uma proteção para impedir a nossa entrada como elfos! Mas ficaria a saber que tentamos entrar!
	– Mas nós entramos!
	– Como lobos!
	Nurinem e Hêdora continuaram a caminhar suavemente e conforme se precipitavam, iam vendo a aberta ficar cada vez maior e as ossadas, essas eram cada vez mais em maior número a cada passo que davam.
	– O que terá acontecido aqui? Morreram de frio?
	– Devem ter servido de alimentação para alguém!
	– Estás a pensar nos lagartos?
	– Não! Eles não deixariam os ossos!
	– Está tudo abandonado! Será que vive mesmo alguém aqui dentro?
	Mal acabou de fazer aquela pergunta, Hêdora sentiu algo cair-lhe em cima e com o susto deu um salto enorme para a frente,
	Nurinem ao aperceber-se do susto dela, arreganhou os dentes aguçados e virou-se lentamente com o seu olhar em chamas.
	– Qual será o motivo da presença dos lobos brancos na minha floresta?
	Quando Nurinem olhou para cima, viu finalmente aquilo que estava a espera de encontrar na sua passagem pela floresta nebulosa, mas nada disse em resposta, Hêdora arreganhava os dentes preparando-se para atacar, mas Nurinem fez sinal para ela ficar qui...
	– Como é que não o vimos? – Perguntou Hêdora.
	– Por causa daquilo que veste, olha!
	– A árvore?
	– Sim! A cor da árvore é negra, nem de dia o conseguiríamos ver!
	– E os cabelos?
	– Devem ter ficado daquela cor quando decidiu mostrar-se!
	– Como foi possível? Ele perdeu toda a beleza que caracteriza a nossa raça, não é mais aquele belo elfo que conheci!
	– Tens que compreender que esse já não existe mais Hêdora! O Rusgar que conhecíamos desapareceu e não sei se voltará um dia!
	– O que fazemos agora?
	– Vou falar com ele!
	– Tem cuidado Nurinem! O olhar dele é gelado e tenebroso, ele é capaz de nem se lembrar que no passado foi o teu melhor amigo e não te dar apóteses sequer de se dar ao trabalho de te ouvir!
	– Vou tentar chamá-lo à razão e mostrar-lhe que o que está a fazer é errado, que ele deveria era voltar a ser o amigo que nunca quis perder! Não te preocupes comigo, eu ficarei bem!
	Quando Nurinem se preparava para se transformar em elfo para enfrentar Rusgar o seu corpo gelou de horror, do nevoeiro denso começaram a sair os morcegos sem asas que Hugor largara na noite anterior sem que se desse pela sua presença, tinham quase o d...
	que olhavam com os seu enormes olhos redondos para Nurinem e Hêdora, lentamente foram-se aproximando dos dois formando um cerco que se foi fechando aos poucos acabando por ficarem encurralados e sem saberem como sair dali.
	UMA NOVA AMIZADE
	Ao fim de algum tempo, os seres horríveis que não tinham provado o sabor da espada de Selina, já se encontravam com as bocas e as patas amarradas, era preciso impedir que aqueles dentes afiados ou as perigosas garras que possuíam nas patas, apanhasse ...
	– Olhe para além Selina! – Artur apontava para o horizonte alaranjado e quanto mais o sol alaranjado se escondia, ia mudando para a sua cor final que era o avermelhado e por fim tornava-se noite.
	– Nunca o tinha presenciado daqui, como é lindo! – Respondeu emocionada e ao olhar para aquele pôr-do-sol magnífico, ficou com saudades de casa novamente, só que dali onde se encontrava não conseguia ver as montanhas Feldon por estarem
	tapadas pelas enormes montanhas da cordilheira, mas conseguia ver dali a floresta nebulosa, estava longe de imaginar que bem ali dentro daquela floresta estavam dois lobos presos na escuridão do nevoeiro gelado e tenebroso tentando livrar-se dos mesmo...
	– Mesmo assim, os seus olhos são os mais belos que já vi, não trocava um olhar seu por todos os pores-do-sol! – Artur falava com o coração, mas sentia-se um pouco envergonhado porque não sabia o que ela estaria pensar daquilo que ele falava, só pensav...
	– Nunca tinha visto uma espada como a sua! – Por fim, sentiu que deveria mudar de conversa.
	– Ela é especial, foi forjada pelos elfos e só existem duas! – Respondeu, quando se virou, reparou que Artur se havia precipitado para perto de Skill.
	– Posso vê-la? – Perguntou Artur entusiasmado, por momentos sentiu que existia ali uma força invisível que mexia consigo, mas logo a seguir teve que parar porque o cavalo negro de Selina começara a manifestar alguma agitação.
	– Ele não gosta muito que estranhos se aproximem do seu dorso, ainda mais quando mostram medo! – Disparou Selina, logo a seguir aproximou-se para acalmar Skill.
	– Posso ver a sua espada? – Voltou a perguntar sem tirar os olhos da sela, era ali que se encontrava a espada embainhada.
	– Embora não te conheça, sinto que posso confiar em ti! – Respondeu Selina, depois foi-se aproximando aos poucos de Artur, olhou para os seus cabelos lisos e pretos para os admirar melhor, mas ela só pensava nos olhos verdes que vira na visão que teve...
	Como Selina não lhe respondeu, Artur virou-se para lhe perguntar novamente, mas como ele não detinha consigo o poder de ver a noite, teve mais dificuldades em encontra-la e não reparou que Selina já se encontrava do outro lado do seu cavalo negro a ad...
	– Desapareceu de novo! – Dizia Artur procurando por ela, naquele ponto de Belinur tornara-se escuro como o breu num ápice e nem a lua se lembrou de aparecer para ajudar.
	– Estou mesmo aqui!
	– Não respondeu a minha pergunta!
	– Não sei se te vai adiantar para alguma coisa, mas podes mexer nela!
	– E ela acender-se-á? – Perguntou mas não obteve resposta.
	Quando Artur pegou na espada, sentiu que o punho não estava moldado para as suas mãos, mesmo assim viu-se tentado a puxá-la para fora, Selina que se encontrava do outro lado, continuava a disfrutar de todos os pormenores, as caretas e as apalpadelas q...
	– Trouxe uma para si senhor! – Gritou o rapaz que se aproximava e quando reparou que Artur segurava uma espada, este ficou bastante admirado quando passou a tocha para Artur segurar. – O que faz com uma espada tão velha na mão senhor? Se bater com ela...
	– Tens razão! Está toda velha, mas como é possível? – Perguntava-se enquanto rodava a espada para tentar entender.
	– Eu já disse que ela foi forjada pelos elfos! – Interrompeu Selina sorrindo.
	– Senhor! Já estamos preparados para partir! O que fazemos com aquelas criaturas que estão amarradas?
	– A menina Selina vai connosco até Trevor, não vai? – Perguntou Artur desejoso que ela aceitasse.
	– Como disse a um tempo atrás, o tempo é coisa que me foge desde que parti nesta aventura, mas não posso prosseguir sem garantir a vossa segurança e sem saber de onde vêm aqueles seres horríveis, por isso…
	– Então a menina vem connosco? – Voltou a perguntar demonstrando a sua alegria no caso de Selina aceitar acompanhá-los.
	– Muito bem! Quando lá chegarmos, leva-me ao teu pai, talvez ele possa saber de onde saíram aqueles seres e qual o seu
	propósito! – Respondeu Selina, o cansaço de uma viagem tão longa estava a vencê-la mas não quis mostrar fraqueza.
	– Como consegue fazer isso?
	– Isso o quê?
	– Os seus olhos! Eles…
	– Não me apontes a tocha senão feres-me a vista! – Interrompeu Selina virando a cara para se proteger, com as pupilas abertas para a visão noturna, ela teria agora de ambientar os seus olhos para a luminosidade das tochas.
	– Uma Elfo! Será verdade?
	– Não! Se te dissesse de quem sou filha não sei se irias acreditar ou fugir! Mas não sou uma elfo! – Quando Selina se virou novamente na direção de Artur, as pupilas dos seus olhos já haviam voltado ao normal.
	– Aquilo que fez com os olhos foi magia?
	– Aquilo o quê?
	– Os seus olhos estavam vazios! Não tinham vida dentro deles e estavam completamente brancos! – Artur estava admirado – Se não é uma Elfo, o que será então? Os humanos não estão dotados de possuir magia, nem o meu pai tem esse poder.
	– O que viste em mim para achares que o que está a tua frente não é um ser humano? Sou tão humana como tu e os poderes que possuo já nasceram comigo! – Selina não queria acreditar que a sua bondade estaria em causa muito em breve se aquela conversa nã...
	– Como é linda! Nunca a tinha visto nascer, a noite passada ela estava completamente cheia e luminosa, hoje parece estar mais luminosa ainda, mas depois de amanhã, começará a morrer aos pouco até ficar toda escura!
	– Naquela direção fica a cidade de Zuna! – Interveio Artur que naquele momento ficara satisfeito por ela ter mudado de assunto, olhava para ela de soslaio e ficara encantado com o seu sorriso, sentiu também que ela transmitia uma paz interior muito pr...
	– A menina Selina está com um ar muito cansado! Quando chegarmos a Trevor, pedirei para lhe prepararem um bom banho e irá provar também a melhor comida do mundo que é feita por nós em agradecimento por ter salvado as nossas vidas!
	– Por favor! Não me trates por senhora, eu tenho apenas dezoito anos! Trata-me por Selina só!
	– Muito bem, Selina só! – Disparou Artur levando os dois a uma enorme gargalhada. – Eu tenho dezanove! Podemos partir Selina?
	– Sim! Nunca vi a vossa aldeia, com é que ela é?
	– É linda e tem a visão do meu pai, já quiseram copiar a sua forma de construção mas nunca conseguiram!
	– A vossa raça não se mistura com as outras?
	– As outras raças é que nunca nos viram com bons olhos, sempre nos trataram como a raça do mal por causa da cor da nossa pele, é uma história complicada e longa, prometo-te contá-la se tiveres pelo menos um dia para me ouvires! – Respondeu Artur com a...
	– Pode ser que quando já tiver terminado a minha missão, possa arranjar algum tempo para te ouvir! – Disse Selina, por fim agarrou nas rédeas de Skill e com uma pequena elevação pousou na sua sela, quando olhou para Artur este já se tinha afastado par...
	– Artur!
	– Sim?
	– A minha espada?
	Artur olhou para a sua mão direita e deu-se conta que ainda a agarrava, era tão leve que só sentia apenas o peso da tocha que pegava com a mão esquerda, olhou para Selina e sorriu, a sua paixão por ela voltou quando a viu ali montada no dorso do caval...
	– Ah sim! A espada velha! – Respondeu Artur com um sorriso.
	– É tão leve que nem me dei conta que ainda a agarrava! – Olhou para ela uma última vez sem perceber porque é que não funcionou consigo, Artur puxou então o braço direito para este ganhar balanço e atirou a espada na direção de Selina, quando entrou e...
	que ainda se mantinham morcegos sem asas, com a mão esquerda pegava na tocha e com a direita agarrava nas rédeas da sua égua, mas mesmo assim Artur não desviava o olhar e depressa reparou que Selina se encontrava distante dali, mergulhara nos seus pen...
	– No que é que estás a pensar neste momento Selina?
	– No meu irmão!
	– É dele que vais a procura?
	– Sim! Até a bem pouco tempo não sabia da sua existência, agora é a pessoa que mais quero conhecer neste momento.
	– E depois de o encontrares, o que vais fazer?
	– Trago-o comigo!
	– E depois disso? – Perguntou Artur sorrindo.
	– Vou conhecer o Sábio Divinal!
	– O Sabio Divinal? Estas a falar do guardião da floresta?
	– Não! Estou a falar do Sábio dos elfos – Respondeu Selina olhando para Artur sorrindo, depois voltou a olhar para a direção de Trevor! – O Sábio Divinal é mesmo Divinal como disse o mestre Zilion e a prova está na minha espada! É ele que quero conhec...
	Os olhos foram-se abrindo lentamente, o conforto que sentiam na sala de Lothortien deixou-os um pouco atordoados, as suas caras sorriam de felicidade e conforme iam sentindo que estavam de volta a realidade, os seus sorrisos logo começaram a desvanece...
	– Mestre Lothortien! – Chamou Tomé ainda meio zonzo.
	– Diz jovem Tomé!
	– Ficamos aqui um dia inteiro?
	– Não! – Respondeu sorrindo.
	– Mais que um dia? – Perguntou Mark.
	– Só agora a tarde começou! – Voltou a responder sorrindo, naquele momento Lotohrtien apercebeu-se que os três forasteiros haviam chegado daquela visão famintos de perguntas.
	– Quer dizer que só passaram algumas horas desde que começamos? – Perguntou Semian bastante admirado.
	– Pode parecer que não! – Respondeu lothortien. – Mas é esta a verdade jovem Semian, as linhas temporais são mesmo assim, o tempo voa de tal forma que chegamos mesmo a pensar que a realidade corre à mesma velocidade!
	– A nós pareceu-nos ter vivido tudo aquilo durante mais que um dia! – Interrompeu Tomé ainda atordoado. – E para falar a verdade, não me sinto muito cansado, com muita fome, mas por mim continuava.
	– Quando se vagueia com a mente, muitas vezes somos levados a crer que se passou uma eternidade e a fome que sentem neste momento, vem precisamente do esforço produzido pelas vossas mentes! – Disse Lothortiem.
	– Por isso é que estou a fazer isto por fazes e se vos passasse tudo o que tenho para as vossas mentes, quando regressassem sentir-se-iam muito velhos e desgastados, a certa altura perguntar-se-ão como vos estou a passar estas imagens quando naquela a...
	– Aqueles Elfos que estavam aqui! – Interveio Semian e depois de alguns segundos perguntou. – Os lobos brancos! Aquela bela Elfo era um dos lobos brancos?
	– Sim! Eles vivem nos lobos! Ela chama-se Hêdora e ele chama-se Nurinem – Respondeu, no fundo ficou maravilhado por ver que se lembravam de tudo o que presenciaram e não conseguiam esconder toda a satisfação e alegria.
	– E pensar que eles estiveram sempre aqui dentro… Bem que eu ainda tentei imaginar como seriam, mas não consegui! – Interveio Mark ainda muito admirado com tudo o que estava a viver, mesmo assim ainda tinha a pequena sensação que iria acordar daquele ...
	– Eu ainda tentei imaginar como seria se de repente se transformasse num unicórnio! – Interrompeu Semian. – Mas para onde eles foram? Foram-se embora?
	– Tiveram que partir à pressa, mas garanto-vos que eles aqui estarão numa próxima vez! – Respondia Lothortien quando de repente…
	– O Sábio Divinal! – Gritou Mark de alegria e quando olhou para Lothortien, reparou que este sorria. – É isso! O mestre Lothortien é mesmo o Sábio Divinal não é?
	– Sim! Foi Zilion que me deu esse nome!
	– E Tomé foi o único que conseguiu ouvir quando disse que era o sábio dos Elfos? – Perguntou Semian sorridente!
	– Sim! Tomé tem a mente aberta, é por isso que ele acredita mais que vocês! – Disse Lothortien sorrindo. – Mas não se preocupem, com o passar do tempo, vocês acreditarão tanto como ele.
	– Estou cheio de fome! Acho que era capaz de comer um
	búfalo! – Disparou Mark em tom de brincadeira, mas depois, ao olhar para os seus amigos, reparou que de graça nada teve. – Bem! Era capaz de comer uma couve inteira com batatas!
	– Mestre Lothortien! – Chamou Tomé. – Mais logo continuaremos onde paramos?
	– Não! – Respondeu Sorrindo deixando que a tristeza se apoderasse dele. – Primeiro vão comer e só quando acabarem de escrever tudo o que presenciaram, continuaremos! Está bem assim?
	– Sim! – Responderam em uníssono.
	– Muito bem! – Disse sorrindo.
	– Mestre Lothortien! Na manhã de ontem, quando o guarda Oslo foi atingido pelo raio, era Selina que pairava sobre vocês, não era? – Tomé voltou a perguntar, o seu coração batia forte enquanto esperava pela resposta.
	– Sim jovem Tomé! Era a jovem e bela Selina, se é dela que queres saber, apenas te digo que no final saberás o que aconteceu com ela! – Respondeu sorrindo sabendo que ele já se preparava para uma nova pergunta.
	– Mestre Lothortien! Posso fazer um pergunta que acho que ainda não feita por qualquer ser humano? – Perguntou Semian muito misterioso, coisa que deixou os presentes muito admirados.
	– A nossa terra fica muito longe daqui Jovem Semian e que está invisível aos vossos olhos, no fundo, são dois mundos num só, o vosso mundo que é muito complicado de se viver e o nosso mundo, onde a magia acontece em cada momento! – Respondeu Lothortie...
	– E como é que é a terra dos elfos, desculpe, como é que é o vosso mundo? Será mesmo muito diferente do nosso? – Voltou a perguntar muito ansioso.
	– Essa pergunta será respondida numa próxima vez, mas quanto a diferenças, elas são enormes, no nosso mundo, os dragões existem de verdade! Agora vão saciar o vosso estômago! – Terminou com um suave sorriso, depois encostou as costas na sua enorme cad...
	– Mestre Lothortien! Porquê que não ficou fraco com a nossa presença? – Quando Tomé fez aquela pergunta, os três olharam para Lothortien esperando a resposta, eles haviam-se lembrado do elfo que ficara fraco com a presença de Edmundo, logo a seguir Lo...



