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I

O navio do capitão Jhunk, o Desbravador, estava finalmente se aproximando de

seu destino. Jhunk, o Desbravador, era simplesmente um dos maiores e mais famosos

piratas que já navegaram os cinco mares de Erys. Terrível, implacável, sagaz: assim era

o capitão Jhunk. Acumulara várias glórias e  tesouros durante os trinta anos em que

dedicara à pirataria e agora estava a caminho da maior e mais perigosa aventura que em

que já se envolvera.

Embora ninguém de sua tripulação soubesse exatamente o que é.

Ayjhasin se incomodava com isso. Ela era a oficial mais próxima do capitão, e

mesmo  ela  sabia  pouco  sobre  o  assunto.  Sabia  que  no  centro  da  dita  ilha  haveria

supostamente uma relíquia milenar, um tesouro datado da Primeira Era. Sabia que a

missão era perigosa, afinal o lugar não se chamava Ilha da Perdição por acaso. Poucos

se aventuravam por aquele lugar inóspito e, talvez, amaldiçoado. E jamais ouvira falar

de algum pirata ou explorador que pisara na ilha e voltara vivo para contar a história.

Mas nunca se pode ter certeza...

Aproximou-se da proa, onde ele se encontrava, observando o mar. Capitão Jhunk

era um homem de meia idade, começou muito jovem na pirataria. Tinha cabelos negros

como um abismo abissal e olhos verde-claros, que Ayjhasin gostava de pensar ter o

mesmo tom do Grande Mar Verde. Estranhamente, não possuía barba. A pele de seu

rosto era lisa como e de um bebê. Ele usava um tapa-olho cobrindo seu olho esquerdo.

Quando o conheceu, no porto da cidade élfica de L’yuhen, ele já usava este tapa-olho.

Também  sempre  usava  uma  luva  em  sua  mão  esquerda,  para  esconder  a  horrível

queimadura  que  praticamente  destruíra  sua  mão  por  completo.  Por  causa  dessa

queimadura, alguns outros piratas o chamam de Jhunk, o Mão-Queimada. Jamais na sua
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frente, é claro. Ayjhasin odiava quando se referiam a ele desse jeito. O capitão nunca

disse o que aconteceu com seu olho e mão esquerdos e sempre se esquivava quando

alguém mencionava o assunto.Respondia “é uma longa história” e mudava de assunto.

Depois de um tempo, seus piratas pararam de perguntar sobre isso.

Por um bom tempo nenhum dos dois disse nada. Então o capitão falou:

- Estamos perto, Ayjin. – o apelido que o próprio capitão lhe pusera – Eu sinto.

Amanhã, talvez, já avistaremos a Ilha da Perdição.

Ayjhasin olhou bem no fundo dos olhos verde-acinzentados de Jhunk. Como eram

lindos aqueles olhos. Este continuou.

- Avise os outros. Quero-os descansados, especialmente os nyflyns. Amanhã será

um dia longo. – um misto de saudosismo com ansiedade vibrava em sua voz.

- Sim, capitão! – respondeu. Fez uma pausa – Capitão, sei que não tenho o direito

de perguntar, mas...

-  ...  O  que  exatamente  estamos  procurando?  –  completou.Conhecia-ahá  tanto

tempo que praticamente adivinhava seus pensamentos.  Ela assentiu com a cabeça –

Procuramos por uma relíquia milenar. Sei que já falei isso. O que não disse é que essa

relíquia não é nenhum tesouro ou algo assim. É na verdade um dos mais poderosos e

perigosos  artefatos  mágicos  que  existem.  Se  as  informações  que  obtive  estiverem

corretas, o Cetro da Perdição está escondido nesta ilha.

- E o que é isso, capitão?

- Não disse que contaria tudo. – sorriu – Tudo ao seu tempo, Ayjin. Tudo ao seu

tempo... – e ficou a observar o Grande Oceano Azul. – Diga aos outros que estejam

preparados. Toda sorte de perigos habita essa ilha. Talvez tenhamos que usar o máximo

de nossas habilidades.
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- Vai finalmente nos mostrar a sua verdadeira habilidade ny, capitão?

Ele sorriu.

- Você está realmente ansiosa para isso, não é mesmo, Ayjin? O segredo que tenho

guardado há trinta anos... Bem, talvez amanhã eu tenha que usá-la, embora espero que

não. – fez uma pausa – Passamos por muitas coisas juntos, Ayjin. Juntos com nossa

tripulação enfrentamos dragões, krakens, serpentes marinhas, guerreiros montados em

fênix e poderosos piratas nyflyns. Sobrevivemos a tudo isso. Amanhã... Amanhã talvez

sobrevivamos. Ou talvez morramos. – virou-se para Ayjin e tocou seu ombro – Mas

lutaremos até o fim e,  seja qual for o resultado, sabia que para mim foi uma honra

conhecer e lutar ao lado de bravos guerreiros como vocês.

Ayjin teve de conter uma lágrima. Muitos pensam que o capitão Jhunk é um louco

sem piedade, caçador de tesouros, matador de piratas.Mas na verdade é uma das pessoas

mais humanas que já conheceu e muitas vezes fazias esse tipo de discurso emocionado.

- Foi um prazer lutar ao seu lado também, capitão. Agora com sua licença.

Girou os calcanhares e deu meia volta, voltando para o a parte inferior. Capitão

Jhunk observou os belos cabelos loiros da elfa esvoaçando ao vento marítimo. Depois

voltou  a  observar  o  Grande  Mar  Azul.  O  crepúsculo  descia  sobre  as  águas,  ao

bombordo.

Avistaram  a  Ilha  da  Perdição  pouco  depois  do  meio  dia.  Era  uma  ilha

relativamente  grande,  de  aspecto  montanhoso e  coberta  por  uma densa floresta.  Ao

redor dela,  havia as Quatro Ilhas  Flutuantes,  mas de onde estavam era possível  ver

apenas uma delas. A primeira vez que alguém vislumbra as Ilhas Flutuantes, pode se

sentir um pouco confuso e até mesmo achar que está louco. A tripulação já fora avisada,
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dias antes pelo Capitão, sobre sua existência, mesmo assim não puderam esconder sua

admiração e surpresa quando seus olhos viram tal misteriosa cena.

Por que as ilhas flutuantes não são ilhas comuns. A melhor maneira de descrevê-

las é dizer que são pequenas montanhas que simplesmente levitam a centenas de metros

acima das águas, como que suspensas por uma misteriosa força divina – ou demoníaca.

Largas escadarias de pedra cobertas de musgo e líquen sobem displicentemente saindo

de algum ponto da densa floresta, conectando as Ilhas Flutuantes à Ilha da Perdição. 

- Incrível... – dizia Ayjin, admirada.

-  Como  isso  é  possível?  –  perguntou  Kylles,  outro  oficial,  também  bastante

próximo do Capitão Jhunk.

Jhunk explicou pacientemente:

-  As Ilhas Flutuantes foram içadas acima das águas há muito tempo,  em uma

época em que a magia ainda era poderosa. Hoje a magia está morrendo. Os dragões

estão quase extintos, as fênix estão morrendo para não mais ressuscitar e as criaturas

marinhas são cada vez menos avistadas. Os nyflyns de hoje não são metade do que eram

antigamente, ou pelo menos é isso que dizem as antigas lendas. Tempos sombrios se

aproximam, companheiros.

- Sim. – concordou Luthiel, outro oficial – Falta somente a Torre de Vigia cair –

disse solenemente.

-  Esperamos  que  isso demore  a  acontecer  –  Jhunk  falou.  –  Preparem  para

desembarcar.

Aportaram no litoral. Uma pequena comitiva desembarcou. Fora o Capitão e seus

três  oficiais  imediatos,  apenas  mais  sete  piratas  comporiam a expedição pela  densa

floresta.  Todos  eram  nyflyns.  Os  demais  permaneceram.  A missão  era  por  demais
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perigosa  para  homens  comuns.  Analisavam  um  velho  mapa,  para  saber  por  onde

deveriam seguir, quando Kylles gritou:

- Pelos demônios marinhos, o que é aquilo?

Apontou  para  a  gigantesca  criatura  que  caminhava  lentamente  em  direção  à

floresta. Era uma colossal tartaruga, com mais de vinte metros de altura, certamente.

Seu casco parecia  ser  feito  de pedra e  nele  cresciam árvores e arbustos,  e  pássaros

voavam ao redor da criatura. Ela abriu sua gigantesca boca e soltou um sonoro grito,

como o som de centenas de elefantes. Estava longe, a pelo menos um quilometro de

distância dos piratas e caminhava na direção oposta.

- Parece uma montanha ambulante – comentou Ayjin.

-  De  fato  –  concordou  o  Capitão  –  É  uma tartaruga-montanha.  Acho  que  só

existem nessa ilha. Não se preocupem, são inofensivas, apesar do tamanho. Basta não

incomodá-la. Agora vamos, o caminho é longo.

Adentaram na floresta cujos perigos escondidos somente os deuses conheciam.

II

O caminho, de fato, era longo. Se aventuraram pela densa e sufocante floresta da

Ilha, sempre seguindo o norte, em direção à montanha no centro da ilha. A travessia era

lenta e cansativa. Mosquitos irritantes voavam ao redor o tempo inteiro e a luz do sol

penetrava pouco, deixando o ar sombrio. Seguiam de perto um rio, que segundo o mapa

levaria  diretamente  à  montanha.  Ao  cair  da  noite,  tiveram  o  primeiro  incidente.

Avistaram uma caverna e resolveram passar a noite lá. Era uma caverna profunda, e

parecia  adentrar  abaixo  do  solo,  dada  a  inclinação  do  terreno.  Parecia  segura  e
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confortável, mas por precaução, resolveram ficar apenas próximos à entrada. Nunca se

sabe o que dorme nas profundezas sombrias de cavernas abandonadas.

Só não se atinaram ao fato de que algumas criaturas dormem durante o dia e saem

à noite para caçar.

Após  a  janta,  se  reuniram  em  volta  da  fogueira.  Kylles  contava  histórias

engraçadas,  divertido  os  outros.  Era  sempre  o  membro  divertido  do  grupo.  Tinha

cabelos longos e negros, em rabo de cavalo e belos olhos azuis. Uma barba rala crescia

em sua  face,  escondendo uma cicatriz  em seu  queixo.  Era  um exímio  espadachim.

Depois, disso, Ayjin encantou a todos com sua bela voz, cantando antigas canções que

aprendera quando era uma jovem elfa. Sua beleza era hipnotizante, como a de todos os

elfos da floresta. De vez em quando foracortejada por Luthiel, mas ela jamais lhe deu

abertura. Apenas uma pessoa lhe interessava...

- Psiu. Ouviram isso? – Kylles falou, quebrando a magia da noite.

Um zumbido característico impregnava o ar noturno.

- Cobras? – sugeriu Ayjin.

- Não, parece um bater de asas. Acho que são morcegos. – opinou Luthiel.

Todos aguçaram os ouvidos. O zumbido aumentava progressivamente. Seja lá o

que fosse, estava se aproximando. E então o Capitão percebeu.

- Jorff! Não são cobras, nem morcegos. São serpentes voadoras! Corram!

Mas elas já estavam em cima deles. As serpentes voadoras são exatamente o que o

nome sugere: serpentes com asas, que as permite voar. Extremamente ágeis, rápidas,

venenosas e perigosas. E eram grandes. Cada uma delas tinha pelo menos dois metros

de comprimento e um metro de envergadura. A ponta de suas caudas possuía ferrões,
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parecido  com  o  de  um  escorpião.  Elas  eram  duplamente  perigosas,  pois  podiam

envenenar  a  vítima  tanto  através  das  presas  quanto  através  do  ferrão.  Genialmente

maligno. Eram pelo menos uma dúzia delas.

Eles  correram,  mas  nem  todos  tiveram  sorte.  Um  dos  sete  piratas  que

acompanhava os oficiais foi pego por uma das serpentes. A criatura enrolou-se em ao

redor de seu tórax e pescoço, sufocando-o. E como se não bastasse, aplicou-lhe uma

ferroada mortal, bem no coração. 

- Não! – gritou a elfa.

- Precisamos fazer algo – Kylles falou. E invocou sua habilidade ny – Redoma de

Cristal.

Uma muralha invisível surgiu do nada, envolvendo e cercando as serpentes. Elas

ficaram presas numa espécie de redoma de ar. 

-  Deixa  comigo  agora  –  disse  Luthiel,  inovando  a  sua  habilidade  –  Chamas

Insaciáveis.

E então, como mágica, todas as serpentes voadoras começaram a queimar vivas,

sendo consumidas por chamas que surgiram do vazio da não existência. Caíram mortas

e fritadas no chão. Ayjin aproximou-se do homem ferido. Verificou seu pulso. Morto.

- Mal começamos e já tivemos baixas – comentou.

Enterraram o pobre homem e passaram o resto da noite na floresta mesmo. Não

houve nenhum outro incidente durante a noite, graças aos deuses. Porém, aquilo era só o

começo.

III
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O grupo continuou sua jornada na manhã seguinte. Segundo as estimativas do

capitão,  chegariam  à  montanha  antes  do  cair  do  crepúsculo.  Perto  do  meio-dia,

avistaram outra tartaruga-montanha, se arrastando pela floresta, deixando um rastro de

destruição.

- É normal elas adentrarem tão fundo na floresta? – perguntou Ayjin.

- Nada nessa ilha é normal, Ayjin – o capitão respondeu filosoficamente. – Não

chamariam de Ilha da Perdição à toa.

- Porque a chamam assim mesmo? - perguntou Kylles.

- A lenda diz que essa ilha é amaldiçoada. Houve uma época em que ninguém que

pisava nela voltava com vida.

- Espero que esta época tenha passado. – comentou Luthiel.

- Eu também, Luthiel. Eu também...

Pouco depois do meio-dia, houve o segundo incidente.

Entraram numa parte particularmente densa e sombria da floresta. A luz do sol

quase  nãopenetrava  através  das  copas  das  árvores,  fazendo  parecer  noite.  O  clima

parecia estranhamente frio.

- Sou apenas eu, ou alguém mais sente frio? – perguntou Ayjin, esfregando as

mãos para gerar calor.

- De fato, a temperatura caiu de repente. – concordou Kylles.

Pararam, observando o cenário.

- Estou com um mal pressentimento – Luthiel falou.

- Fiquem juntos – instruiu Jhunk – Também pressinto algo.
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Eles se prepararam para um combate. Sacaram suas lâminas. Ayjin preparou seu

arco – era uma excelente arqueira. Estavam em alerta. Uma flutuação de ny cortou o ar.

- Sentiram isso? – sussurrou Luthiel – São nyflyns.

- Pensei que essa ilha não fosse mais habitada – Ayjin falou confusa.

- Eu também – disse o capitão.

Eles sentiam a presença de criaturas,  escondidas na escuridão fria  da floresta.

Uma flecha voou na direção deles, mas Jhunk segurou-a com a mão, no momento certo.

E então o inferno começou. Duas dúzias de esqueletos saíram das sombras, brandindo

espadas e lanças, enquanto outros faziam chover flechas nos intrusos. 

Kylles usou sua magia:

- Parede de cristal.

As flechas foram contidas. Ayjin utilizou sua habilidade:

- Flechas da Deusa Caçadora

Ela envolveu suas flechas com sua aura e disparou três de uma única vez.  As

flechas cortaram o ar com velocidade incrível, quebrando a barreira do som e deixando

um rastro de destruição por onde passavam. Vários esqueletos caíram desmontados,

seus  ossos  espalhando-se  pelo  chão.  E as  flechas  de  Ayjin  acertaram os  esqueletos

arqueiros, destruindo-os. 

- Boa, Ayjin – disse Luthiel.

Os outros travavam duelos de espadas com mais outro grupo de esqueletos que

descia pelo outro lado. 

-  Jorff!  Eles são muitos! – queixou-se um dos piratas,  pouco antes de ter  sua

cabeça arrancada por um golpe certeiro da espada do morto-vivo.
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- E vai ficar pior. Olhe! – apontou Luthiel.

Os esqueletos que haviam caído aos pedaços com o golpe de Ayjin simplesmente

se remontaram e voltaram a “vida”.

- Impossível! – ela xingou.

Os  outros  nyflyns usavam  suas  habilidades,  mas  não  surtiam  muito  efeito.

Manipuladores  de fogo lançavam chamas,  mas os  esqueletos não eram consumidos.

Manipuladores  de ar criavam correntes de ar,  mas assim que caiam, os inimigos se

levantavam logo em seguida. Outros dois piratas foram mortos, um por uma flecha e

outro por um golpe de espada.

- Jorff! Não tem como derrotá-los! – gritou Kylles.

- São ventrículos controlados por  ny – ponderou o capitão, no meio do caos –

Precisamos destruir a fonte.

- Como? – gritou Ayjin.

Então pela primeira vez desde que o conhecera, Ayjin viu o capitão Jhunk usar

suas habilidades ny secretas. Jamais vira algo parecido. Ele invocou a seguinte skiv:

- Cartas dos 108 Destinos.

E então 108 cartas de yvck se materializaram ao seu redor, como que por mágica.

Cintilavam como estrelas e giravam ao redor do capitão como vaga-lumes girando ao

redor de uma árvore. O que será que aquela skiv fazia? Esperava que fosse algo muito

bom, caso contrário estariam perdidos e mortos e tudo aquilo teria sido em vão. Mas eis

que o capitão conjurou o restante da habilidade. Ele tocou uma das cartas em particular.

Nela, havia a imagem de um velho e sombrio navio, sobre um fundo enevoado, como
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que saindo de um nevoeiro marítimo. Era a carta ‘O Navio Fantasma’. Ele proferiu as

palavras de encantamento:

- Navio Fantasma: Viagem Divina.

Ayjin achou aquilo bastante curioso.Existem 108 cartas de  yvck.  Seria possível

que ele tinha uma habilidade diferente para cada uma das cartas do baralho místico?

Seria algo realmente impressionante. Seria preciso mais que uma vida para conseguir

aprender todas essas habilidades. Mas impressionante mesmo era o que a habilidade

fazia. Ayjin sentiu-se sendo puxada por uma estranha e nauseante força. Sentiu o mundo

girar ao redor de si mesma, a vista embaçou, as árvores perderam o foco. Parecia que a

realidade não mais fazia sentido, como se estivesse se dobrando por cima de si mesma.

Quando a sensação passou, viu-se em um local diferente de onde estava instantes atrás.

Olhou ao redor e viu seus companheiros – pelo menos aqueles que ainda estavam vivos

– todos tão confusos quanto ela, mas nenhum sinal dos esqueletos.

- O que aconteceu? – ela perguntou.

- Usei minha habilidade para nos transportar de onde estávamos para este local. –

explicou o capitão.

- Mas... Isso é impossível!

- Jamais duvide de uma habilidade ny, Kylles. – o capitão respondeu.

O capitão parecia fraco. Certamente que aquela habilidade consumiu muito de seu

espírito. Mesmo assim disse:

- Precisamos seguir adiante.

- Não! – interveio Ayjin – Está fraco, capitão. Precisa descansar.
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-  Não  nos  trouxe  para  muito  longe.  Era  muita  gente,  só  poderia  cobrir  uma

distância  curta.  Devemos  estar  a  no  máximo  dois  quilômetros  de  onde  estávamos.

Precisamos ir, antes que aqueles esqueletos nos alcancem novamente.

E assim, seguiram adiante.

VI

Caminharam por uma hora sem nenhum outro incidente. Então o capitão Jhunk

caiu.

- Capitão! – Ayjin socorreu. Pegou seu cantil – Aqui, beba. Está fraco, acho que

devemos parar para descansar.

O capitão sorriu.

- Acho que nem que eu quisesse, você me deixaria seguir em frente, não é mesmo

Ayjin?

- Claro que não. – ela respondeu.

E assim foi  feito.  Montaram um pequeno acampamento.  Na verdade,  estavam

todos precisando daquele descanso. 

Ayjin aproximou-se do capitão e  retirou um pedaço de carne velha e  salgada,

cortada em tiras. Pegou uma e entregou outra a ele. Estavam um pouco mais afastados

dos outros.

- Então, parece que você finalmente resolveu revelar sua verdadeira habilidade...

- É, parece que sim.

- Ela parece consumir muito da aura. É por isso que nunca a usa?
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- Eu nunca a uso porque não sou homem de fugir de uma luta – respondeu com

um sorriso.

- Claro que não. – fez uma pausa – Mas não é somente isso que você sabe fazer,

não é mesmo? Quero dizer, a sua skiv na verdade é uma sequência de skivs. – repetiu o

nome dela – “Cartas dos 108 Destinos”. Bem, é um nome bem sugestivo. Mas acho

difícil acreditar você possa controlar 108 habilidades ny...

-  Como já disse várias vezes, Ayjin, há mais mistérios neste mundo que a sua

mente pode imaginar. – levantou-se e falou em voz alta, para o grupo – Muito bem,

companheiros. Vamos continuar a viagem. Estamos quase lá.

Sim – pensou Ayjin – Mas o único mistério que queria entender era você, capitão.

Prosseguiram  por  mais  cinco  quilômetros  até  acontecer  o  terceiro  e  último

incidente antes de entrarem na montanha. Até aquele momento, sofreram quatro perdas.

Só os deuses sabiam o que viria agora. A medida que se aproximava da montanha, a

floresta ficava cada vez menos densa. Uma grande, frondosa e imponente árvore erguia-

se como uma torre, destacando-se no meio das outras. Tinha mais de cinquenta metros

de altura, certamente.

- Impressionante! – admirou-se Ayjin. Jamais vira uma árvore tão grande e bela.

O capitão aproximou-se e tocou seu ombro:

- Como eu disse, há mais mistérios neste mundo...

- ... Que a nossa mente pode imaginar.
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Finalmente alcançaram o sopé da montanha, que erguia-se a uns trezentos metros

de altura, mas teriam que passar primeiro pelo Guardião, que estava adormecido, mas

acordou com sua chegada.

A terra começou a tremer.

- O que é isso? Um terremoto? – perguntou-se Kylles.

- Não. Vejam! O chão está se levantando! – apontou Ayjin.

Sim,  era  exatamente  isso  que  estava  acontecendo.  Parte  do  chão  elevava-se

solenemente, revelando um gigante de pedra de mais de trinta metros, portando uma

imponente espada de aço. 

- Isso é o que eu chamo de problema grande. – comentou Luthiel.

O gigante de pedra urrou sonoramente, seu grito talvez tivesse cruzado toda a ilha.

E desceu sua grande espada para atacar o grupo.

- Cuidado! – gritou o Capitão.

Todos pularam a tempo de não serem atingidos pelo golpe, que abriu um sulco no

chão.  O  gigante  atacou  novamente,  incrivelmente  rápido  para  o  seu  tamanho,  mas

desviaram novamente. E assim uma terceira vez.

- Ele não parece tão bom assim – falou Luthiel.

Foi  então  que  o  gigante  de  pedra  soltou  outro  horrendo  urro.  A terra  tremeu

novamente e do solo surgiram outros esqueletos guerreiros e arqueiros.

- Isso não pode ser sério! – disse Luthiel novamente, consternado.

- Ei, capitão, não pode usar aquela sua habilidade novamente? – perguntou Kylles.

- Não tenho ny suficiente para isso novamente. Teremos que resolver isso do jeito

tradicional. – disse, sacando sua espada.
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Uma  terrível  batalha  sucedeu-se.  Os  piratas  tentavam  atacar  os  esqueletos

guerreiros enquanto se esquivavam dos arqueiros e  dos golpes do gigante de pedra.

Perderam mais  um homem nesse meio tempo,  que não percebeu a  aproximação do

gigante,  ocupado que  estava  duelando com três  esqueletos,  e  foi  esmagado por  sua

pesada espada.

- Temos que fazer alguma coisa! – gritou Ayjin, enquanto disparava mais flechas

contra os arqueiros, o que era inútil, visto que eles se levantavam pouco tempo depois –

Estou quase sem flechas!

Capitão Jhunk então percebeu um brilho cintilante na testa do gigante, quando

virou contra o sol. Parecia ser um cristal. Compreendeu tudo. Outro de seus homens foi

morto,  enquanto  usava  sua  magia  de  vento  para  manter  os  arqueiros  afastados,  foi

atingido por um golpe desavisado da espada de outro esqueleto. 

- Ayjin – gritou o capitão pela arqueira – Quantas flechas ainda tem?

- Só duas. – respondeu, do meio do caos.

- Aponte para o cristal na testa do gigante. É um cristal de  nytta. É a fonte de

energia dele e dos esqueletos. Eu vou distrair o gigante.

- Está bem!

Ayjin  preparou-se  para  atirar.  Encantou as  duas  flechas  com sua  aura,  mirou,

esquecendo completamente o caos ao redor.  Apenas a mira importava.  Jhunk correu

para frente do gigante de pedra e gritou:

- Ei, grandalhão. Estou aqui! Vem me pegar.

O gigante de pedra parou e urrou em fúria. Desceu sua espada com toda força

contra o capitão, que não moveu-se um centímetro sequer. Luthiel gritou:
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- Capitão!! Corra!

Mas Ayjin sabia que Jhunk sabia o que estava fazendo. Tinha total confiança nele.

Apenas continuou procurando e mira perfeita, o momento exato. Não percebeu que dois

esqueletos se aproximavam dela, brandindo suas espadas. Desta vez foi Kylles quem

gritou:

- Ayjin! – E saiu correndo em sua direção.

A espada do gigante descia perigosamente para esmagar o capitão Jhunk, que não

mexia um milímetro sequer. Mas no último instante, uma carta de yvck materializou-se

em sua mão e ele a usou para parar o golpe. O tempo parou. Pode-se ouvir o trincar do

aço da espada, que partiu-se ao meu, no local onde a carta, dura como o metal mais

sólido,  a  tocara.  O  gigante  parou,  talvez  perplexo.  E  Ayjin  aproveitou  o  momento.

Disparou suas últimas flechas.

- Flechas da Deusa Caçadora.

Elas cortaram o ar. E a espada de um dos guerreiros esqueleto também voava em

sua  direção,  pronta  para  cortá-la  ao  meio.  Mas  Kylles  jogou-se  na  sua  frente,

empurrando a elfa para longe do perigo. O pirata recebeu um golpe fatal, que rasgou seu

estômago. As flechas de Ayjin atingiram com precisão o cristal na testa do gigante de

pedra, quebrando-o em mil pedaços cintilantes. O gigante urrou de dor e agonia. Sua

fonte de vida fora destruída. Caiu de joelhos no chão, provocando um pequeno tremor.

E começou a se desmanchar em areia e poeira,  enquanto urrava lamuriosamente.  O

segundo guerreiro esqueleto preparava-se para investir um ataque contra Ayjin, que não

teria  como  se  defender.  Mas  no  momento  derradeiro,  parou  e  começou  também a

desmanchar em pó. E assim acontecia com todos os outros esqueletos. 

- Acabou? – ela perguntou, com voz quase chorosa.
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- Só irá acabar quando encontrarmos o tesouro – disse o capitão, aproximando-se.

Kylles se debatia no chão, morrendo. Os outros piratas também estavam todos

mortos.  Só  restaram  o  capitão,  Luthiel  e  Ayjin.  Jhunk  abaixou-se  ao  lado  do

companheiro ferido. Este falou, com voz fúnebre.

- Capitão... eu... falhei convosco.

- Não. Não diga isso. Você lutou bravamente. – segurou a mão do amigo.

Kylles tossiu sangue.

- Capitão... foi uma honra lutar ao seu lado, todos esses anos.

- A honra foi minha.

Kylles apagou, para nunca mais acordar. O capitão Jhunk fechou seus olhos.

V

Enterraram-no debaixo da grande árvore e prestaram as últimas reverências.

- Nenhum tesouro vale isso, capitão – falou Luthiel.

-  Não. Não vale.  Mas o que procuramos é mais que um tesouro. – respondeu

enigmaticamente. – Vamos, estamos próximos agora.

Entraram na caverna que dá acesso à montanha.  Prepararam alguns archotes e

ascenderam,  pois,  como  imaginavam,  era  muito  escuro  lá  dentro.  Desceram  pela

caverna muito profundamente, até chegarem na entrada do labirinto. Seria um grande

desafio  atravessá-lo,  mas  eles  tinham  um  mapa.  Jamais  teria  sequer  iniciado  essa

jornada  sem aquele  mapa.  Não  tardaram a  atravessar  completamente.  Na  saída  do

labirinto,  uma grande porta.  Nela haviam várias inscrições em um idioma há muito

tempo morto, ininteligível para Ayjin.
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- Alto Ysdiniano – o capitão falou solenemente. – O idioma falado pelo antigo

povo Ysdin que habitou Erys antes mesmo de os homens aparecerem...

- Até que a Expurgação recaiu sobre eles – completou Luthiel – Já contou essa

história milhares de vezes, capitão.

- Sim, parece que sim.

- Consegue ler o que está escrito? – perguntou Ayjin, mas esperava que ele não

soubesse.

- Sim. Aparentemente essas inscrições contam a história da Expurgação. Mas acho

que já estão cansados de ouvir essa história – sorriu com o canto dos lábios.

Ayjin conhecia o capitão suficientemente para saber que ele estava escondendo

alguma coisa, mas não disse nada a respeito.

- Sempre me surpreendendo, capitão – foi o que disse.

- É o que todos dizem.

- Como vamos entrar? – inqueriu Luthiel.

Jhunk empurrou a grande porta de madeira e ela rangeu. Empurrou mais até que a

porta ficou entreaberta. O capitão sorriu para Luthiel.

- Abrindo a porta – respondeu.

Adentraram ao recinto. Era um salão circular, de uns doze metros de raio. Havia

vários archotes apagados ao longo da parede. Ayjin ascendeu os mais próximos com as

chamas do seu próprio archote. O salão não era totalmente plano. Era constituído de

dois níveis. Eles se encontravam no mais alto. Dois metros adiante, havia um declive e

um pequeno lance de degraus, conduzindo ao círculo mais interno. No chão deste estava

pintado uma estrela de sete pontas. Em cada uma das pontas havia um cristal encravado
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no piso. No centro da estrela, havia um altar, onde se encontrava a relíquia. Era um

cetro  todo trabalhado em metal  negro  e  cravejado de  cristais.  Na sua ponta,  estava

esculpido uma caveira, trabalhada em cristal negro.

- Pelos demônios, o que é isso? – disse Luthiel – Olhe só para essa coisa. E o que

é essa estrela de sete pontas no chão? Que eu sabia este é o símbolo da Irmandade da

Luz.

- A Irmandade da Luz é mais coberta de trevas do que de luz. – disse o capitão.

Luthiel franziu o cenho.

- Está insinuando alguma coisa com isso?

- Esqueça o que eu disse. São apenas palavras de um velho louco.

Luthiel deu de ombros.

- Foi por causa daquilo que nos arriscamos tanto? – ele apontou para o cetro.

Jhunk iniciou uma rápida explanação.

-  Este  é  o  Cetro  da  Perdição.  Uma  das  relíquias  mágicas  mais  poderosas  e

perigosas que já existiram. Foi usado na guerra da Expurgação.

- Às vezes você parece muito obcecado nessa tal de Expurgação, capitão.

- Gosto de história antiga. – deu de ombros. – Especialmente do povo Ysdin.

- Tudo bem. E o que vamos fazer com isso? Dá para conseguir um bom ouro

vendendo-o?

- Você tem um pensamento muito mundano, Luthiel.

- Eu sou um pirata, esqueceu?
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- Sim, claro... Mas não viemos aqui para pegar essa coisa para nós. Viemos aqui

para destruí-la. 

- O que?!

Neste  momento  Ayjin,  que  estava  ocupada  ascendendo  todos  os  archotes,

interveio.

- Está falando sério, capitão?

- Jamais falei tão sério. 

-  Isso  é  uma  loucura!  –  disse  Luthiel.  –  Não  arrisquei  minha  vida  para

simplesmente destruir um cetro velho. Se não o quer, eu fico com ele – e encaminhou-se

a passos largos em direção ao círculo interno, onde estava o altar.

O capitão interveio.

- Luthiel, não faça isso. Pare!

- Não tente me impedir, capitão! – e acelerou o passo.

Jhunk fez menção de segui-lo mas parou quando viu que Luthiel pisara dentro da

estrela de sete pontas.

- Luthiel, saia já daí! – gritou – Isso é uma armadilha de  ny. – mas já era tarde

demais.

Os sete cristais nas pontas da estrela começaram a brilhar. Todos sentiram uma

enorme e brusca flutuação de ny. Uma força mística atacou Luthiel, que soltou um urro

de dor.

- Arrr! O que é isso?

- Saia daí! – gritou o capitão.
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Luthiel tentou mover-se, mas caiu no chão, levando as mãos à cabeça.

- Minha cabeça... Que zumbido é esse...

E começou a se contorcer loucamente no chão.

- Temos que ajuda-lo! – falou Ayjin, que já corria em sua direção.

Jhunk segurou seu braço.

- Vai morrer se entrar lá.

- Precisamos fazer alguma coisa, ele vai morrer!

E neste momento Ayjin começou a ouvir um estranho zumbido, insistente. Parecia

que não vinham de nenhum lugar específico, mas sim de dentro de sua mente. Jhunk

também o ouviu.

- Jorff! – ele praguejou – Está atravessando os limites da armadilha.

Luthiel  estava totalmente alheio ao que estava acontecendo. A única coisa que

sentia  era  morte  eminente.  Sua  mente  era  turbilhão  de  pensamentos  e  sensações

desconexas. Já estava sangrando por todos os orifícios possível de seu corpo, enquanto

de debatia debilmente no chão.

-  Capitão!  –  Ayjin  gritou,  levando  as  mãos  aos  ouvidos.  Sua  vista  estava

embaçando.

Só havia uma coisa que se podia fazer. Jhunk invocou novamente sua skiv:

- Cartas dos 108 Destinos.

E as 108 cartas de yvck se materializaram ao seu redor, como estrelas cintilantes.

O zumbido só  aumentava  em sua  mente.  Escolheu a  que  desejava:  era  um homem

maltrapilho  e  aparentemente  doente,  envolto  em  correntes.  Seus  olhos  estavam

vendados com uma venda negra. Ao fundo, uma parede manchada de sangue.
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- Prisioneiro da Masmorra Sombria: Prisão Espiritual.

A carta transformou-se em luz e voou direto para o Cetro da Perdição, que Jhunk

sabia ser a fonte do ny responsável por aquilo.

Nesse  meio  tempo,  Luthiel  morreu,  banhado  em sague  que  escorria  por  seus

olhos, boca e ouvidos. Jhunk era um  nyflyn poderoso e estava aguentando bem até o

momento. Provavelmente nem morreria por causa deste ataque. Mas o mesmo não se

podia dizer de Ayjin, que já caíra de joelhos no chão, levando suas mãos aos olhos, os

quais estavam sangrando.

- Meus olhos! Capitão, faça alguma coisa.

Ele já fizera o que podia. Sua habilidade ‘Prisão Espiritual’ funciona selando o ny

do oponente, impedindo de utilizar suas habilidades. Mesmo que esse oponente seja um

cetro encanando com ny amaldiçoado. Mas era um ny bastante poderoso, e Jhunk teve

dificuldades para sela-lo. E essa demora foi fatal. Ayjin caiu, se contorcendo no chão,

por causa do terrível dano mental que estava sofrendo.

Quando finalmente conseguiu selar o  ny definitivamente, Jhunk caiu de joelhos,

cansado que estava. Aquela habilidade consome muito da aura. Suspirou profundamente

e foi até Ayjin. Tomou-a em seus braços. Já não havia mais volta. Estava ferida além de

suas capacidades de cura. Seus olhos estavam banhados em sague.

- Capitão... Estou cega.

- Psiu, não fale. – pôs dois dedos em seus lábios. Ela segurou sua mão.

- Eu sempre pensei que viveria mais que você – tossiu sangue – Mas parece que

estava enganada.

Uma lágrima surgiu nos olhos de Jhunk.
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- Quem diria que eu viveria mais que uma elfa – ele falou, com voz chorosa.

Ayjin sorriu. Ela agarrou seu pescoço e se esforçou ao máximo para inclinar a

cabeça. Seus lábios tocaram os deles. 

- Eu te amo, capitão. – sua voz estava morrendo.

- Eu sei. Eu sempre soube. – não pode mais segurar a lágrima.

- Agora eu posso ir em paz – sua voz não era mais que um leve sussurro.

E de repente, tudo escureceu e silenciou.

Pela primeira vez em centenas de anos, Naavy Yjshen derramou uma lágrima.

VI

Naavy enterrou os corpos de Ayjin e Luthiel debaixo da grande árvore, ao lado de

Kylles. Por trinta anos, eles foram as pessoas mais próximas à ele. Mais que isso, eles

foram amigos, companheiros. Por mais que Naavy não gostasse de interação com outras

pessoas, é difícil não criar laços com aqueles com os quais se compartilhou uma vida

inteira, com os quais se compartilhou uma jornada, um ideal de vida. Lembraria deles

pelo resto de sua longa e miserável vida.

Kylles, do clã da Harpia. Bravo, leal, altruísta – essa última difícil de se associar a

um pirata, mas era isso que ele era. Morrera para salvar Ayjin – e porque não dizer a

todos?Luthiel, do clã do Dragão. Alegre, cheio de vida, mas teimoso e egocêntrico. Mas

Naavy o considerava mesmo assim, como um irmão considera outro, apesar de seus

defeitos.
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E por fim, Ayjin,  elfa  da Tribo da Água.  Inteligente,  companheira,  habilidosa,

prestativa.  A primeira  recruta  do  capitão  Jhunk  quando  este  começou  a  juntar  sua

tripulação. A mais leal de todas. A que faria qualquer coisa pelo capitão, se ele pedisse,

simplesmente por que o amava. Luthiel estava naquela missão pelo seu desejo de obter

um tesouro valioso. Kylles, por sua lealdade à Jhunk e aos amigos. Mas Ayjin estava ali

simplesmente porque seu maior desejo era estar ao seu lado, o tempo inteiro.

Kylles morreu pelos amigos. Luthiel morreu pela ganância.

Mas Ayjin morreu porque amou.

Quando  retornou  ao  navio,  Naavy não  encontrou  ninguém vivo.  Foram todos

mortos, atacados pelos esqueletos amaldiçoados, a julgar pelo que sobrou deles. Isso

fazia de Naavy o único sobrevivente de uma jornada suicida. Mais uma vez. 

- É sempre a mesma velha história – disse, para ninguém em especial.

Navegou  solitariamente  pelo  Grande  Mar  Azul.  Trazia  consigo  o  Cetro  da

Perdição,  que não faria  mal  a  ninguém por  algum tempo,  já  que o  ny amaldiçoado

dentro dele estava selado. Mas não ficaria selado para sempre. Em questão de dias ele se

libertaria e causaria mais morte e dor. Naavy fez então a única coisa que julgou sensato.

Navegou por várias semanas em direção ao sul, somente ele e suas dores. Quando

finalmente achou que já estava no meio do nada, o ponto mais desolado e solitário do

Grande Mar Azul, ele jogou o Cetro da Perdição nas águas. 

Naavy observou-o afundar direto para o abismo mais sombrio, de onde jamais

deveria ter saído.
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