
CAPÍTULO I 

 

 
 A cada duzentos anos, os habitantes de Nerávia experimentavam o mais gélido dos 

seus invernos já habitualmente rigorosos, sobretudo nos precários vilarejos que se estendiam 

ao longo dos vales das Montanhas de Gelo, território circunscrito ao domínio de Osgund, um 

dos cinco maiores reinos do referido continente. Evidente que os frequentadores da corte, 

cujos corpos encontravam refúgio do clima e das feras por detrás dos grossos muros do 

suntuoso castelo, não sofriam os dissabores dos dias e das noites congelantes que, muitas 

vezes, quebrantavam os ossos e gangrenavam as carnes dos aldeões que se espalhavam pelas 

redondezas da capital do Norte, dividindo-se entre lenhadores, caçadores e agricultores. O 

trabalho pesado dessas pessoas, durante essa época mais do que nunca, era requisitadíssimo 

pelos nobres e servidores da coroa. E, mais do nunca, era durante o chamado Ciclo de Nergal 

que os óbitos por causas naturais superavam a média registrada de assassinatos ocasionados 

por saques e guerras, cada vez mais comuns na região. 

 Era natural que a ausência de medo da morte e a falta de perspectiva vicejassem na 

alma embrutecida da plebe local, tão calejada e paupável quanto suas mãos. Fazia-se sentir 

como as chamas das enormes fogueiras dos acampamentos militares locais a personalidade 

forte daquele pequeno povo que, recusando-se a migrar para regiões mais amenas, sobrevivia 

como um animal acuado e hibernante. Desde a tenra idade, os aldeões conviviam resignados 

com as doenças e a fome, e os que vinham de fora, impressionados com a rusticidade e a 

tonalidade de pele dos nativos, mais branca do que o comum para a etnia neraviana, 

comparavam-nos ao Sopro Alvo, uma espécie rara de flor que crescia nas montanhas sob as 

condições mais adversas e que sobrevivia não se sabe como. 

 Pois era o Sopro Alvo que o menino Vindgaard acomodava nas mãos, depois de mais 

um dia longo e cansativo de caminhada, pela floresta selvagem de coníferas, recoberta de 

neve. Seu pai havia ficado para trás, recolhendo a lenha que deixara cair; Vindgaard, que vinha 

adiantado no caminho, pois carregava o peso menor dos demais equipamentos, havia sido 

atraído por um efeito cintilante que, ele sabia, só podia significar uma descoberta: o Sopro 

Alvo! Olhou para os lados à procura do pai, cuja silhueta havia desaparecido na tempestade de 

neve. Aliviado, escondeu a flor no bolso do casaco. O Sopro Alvo produzia uma espécie de óleo 

cosmético que era muito popular entre as damas da corte de Osgund e, dada sua raridade, seu 

preço por vezes atingia valores muito altos no mercado da vila. O menino sabia que eles 

precisavam comprar artigos de primeira necessidade para sobreviver àquele inverno, mas 

também conhecia o mito a respeito daquela flor: dizia-se que a flora das Montanhas de Gelo 

havia sido cultivada pessoalmente por Lady Meneva –a deusa da misericórdia –e que ela 

depositara no Sopro Alvo uma graça toda especial. 

 Segundo a lenda, teria uma vida longa e próspera a pessoa que fosse presenteada com 

um Sopro Alvo. Vindgaard desejava guardá-la para a mãe, que desfalecia na cabana onde 

viviam, no alto da montanha Kroldan. 

 - Aesterlore! 

 Era seu pai o chamando. De repente um vulto se tornou reconhecível. 

 - Consegue ver as luzes da vila, filho!? 

 - Sim, meu pai. Mais ao leste. Consegue enxergar? 



 - Sim... 

 Hitreu lançou a lenha amarrada ao chão fofo de neve e olhou de chofre para o 

semblante pálido de Vindgaard, que se assustou e escondeu o Sopro Alvo mais fundo dentro 

do bolso interior do casaco. 

 - O que há? 

 - Nada! 

 - Por que está com a mão escondida dentro do casaco? 

 - Faz muito frio, meu pai! 

 Então Hitreu enfiou a mão dentro do casaco de Aesterlore, para saber o que o filho 

escondia dele. Depois de apalpar bem, retirou-a, atônito. 

 - Por que escondeu isso de mim? 

 - Pai, eu... 

 - Eu devia ter adivinhado. Se sua mãe sofre com o inverno rigoroso, você também... 

Temos que rezar para achar um médico de Osgund na vila: para você e para sua mãe. 

 Aesterlore Vindgaard olhou para dentro do casaco e teve certeza de que seu pai falava 

de uma mancha branco-azulada na região do ombro esquerdo, o qual havia passado 

despercebida para Aesterlore, concentrado que estava nos objetivos, com os pensamentos 

quase todos na mãe. Porque era pequeno o ferimento há dois dias atrás, mas parecia agora 

estar infeccionando, notava. Claro que não chegava nem perto do problema de sua mãe, cujas 

extremidades do corpo sofriam com a falta de circulação do sangue, por causa do frio 

excessivo. 

 Hitreu, por sua vez, parecia muito abatido e meio relutante; sentou-se por um 

momento e não disse palavra. Meditava. Respirava para aliviar a opressão no peito. Queria 

novo alento para prosseguir. Não tinha sido fácil deixar Mávia na cabana, sozinha, mas eles 

estavam praticamente sem suprimentos e a quantidade de agasalhos não dava conta do clima, 

com suas temperaturas cada dia mais baixas. Haviam decidido ficar em casa por algum tempo, 

até que o tempo melhorasse; mas os dias foram se sucedendo sem que houvesse sinal de 

melhora. Pior. No vai e vem dos serviços domésticos, Mávia adoeceu; ele se viu compelido a 

buscar suprimentos e, mais do que tudo, ajuda. Poderia ter deixado Aesterlore com ela, mas 

Mávia não queria e, de fato, nenhum dos dois gostava da ideia de que o menino presenciasse a 

própria mãe morrer aos poucos. Porque, experimentados nas condições adversas do clima e 

por seus efeitos colaterais, eles tinham consciência de que a morte era uma possibilidade bem 

concreta. 

 - Pai, será que a lenha que nos resta vai ser suficiente para tudo o que precisamos? 

 - Veremos, Aesterlore. Daremos o nosso jeito. 

 Não seria o suficiente. Na verdade nunca fora. Hitreu estava contando com a 

benevolência dos habitantes da vila, coisa que seria inédita –especialmente para com sua 

família. Não seria fácil. Era o tempo em que os mantimentos ficavam escassos e encareciam; as 

pessoas faziam estoques e hibernavam. Mas o mais problemático seria encontrar um médico 

disposto a subir o monte Kroldan. E a custo zero. Os médicos da corte gostavam do calor dos 

casacos de pele e dos vinhos de boa qualidade; por isso não era comum que saíssem de 

Osgund nem que atendessem gente de sua categoria.  

Mas ele precisava tentar. 

A Vila de Maribor, seu destino, ficava a poucas horas de caminhada do lugar onde se 

encontravam. Maribor era o principal rio que cortava a paisagem selvagem daquelas paragens 



e, durante as estações mais quentes, vivia repleta de pescadores e comerciantes nômades, 

que montavam suas barracas pelas redondezas e improvisavam feiras, hospedando-se na 

estalagem local. Antes de prosperar, o vilarejo era rota de passagem de animais perigosos 

como lobos e ursos, o que tornava praticamente impossível que alguém fixasse residência por 

muito tempo; porém, como uma das principais estradas para Osgund passava por ali, o rei 

houvera designado membros da Guarda Real para “limpar” o lugar. Desde então, Maribor 

atraíra a atenção de cidadãos empobrecidos de Osgund, que não dispunham mais de recursos 

para manter o caro padrão de vida da capital, mas que se recusavam a migrar para outras 

regiões, em virtude dos fortes vínculos familiares que mantinham com outros concidadãos que 

não haviam sucumbido às dificuldades econômicas. Durante o inverno, no entanto, Maribor 

assemelhava-se a uma aldeia fantasma; os guardas se afastavam, e funcionava apenas a 

estalagem como uma forma de comércio local. Mercadores itinerantes continuavam parando 

no “Corvo Estorvado”, o nome da estalagem do vilarejo, em busca de alívio para suas longas 

viagens, claro, mas também de preciosas informações sobre bons contatos em Osgund. 

Naturalmente, durante essa época o “Corvo” se tornava também um ponto de encontro para 

salteadores, que se reuniam para identificar vítimas em potencial, escolhidas a dedo entre os 

viajantes incautos que dessem o azar de contar com a própria e frágil sorte, aventurando-se 

pelos domínios denominados de “Inferno Branco” por estrangeiros acostumados às rotas 

comerciais por terra. Atraídos pela negligência da corte imperial e acossados pela intrepidez de 

comerciantes gananciosos, os gatunos se multiplicaram nos últimos anos. 

Decerto, se fosse tão previsível, o mal certamente não inspiraria maiores receios. Mas 

Hitreu, originário da corte de Osgund e íntimo dos assuntos relacionados à logística da capital, 

tinha plena consciência dos incontáveis perigos que os aguardavam durante a jornada. Em 

outras circunstâncias, não era natural que os bandidos da região espoliassem aldeões 

miseráveis, mas o tempo de vacas magras afetava a todos, honestos e desonestos, e de 

repente se podia esperar que o achaque viesse de lugares inesperados –ou de pessoas 

inesperadas. Por isso fez questão que também Vindgaard levasse uma espada junto à cintura, 

pois Hitreu não desejava depositar tudo nas mãos da sorte. Eram armas velhas, desgastadas e 

sem corte afiado, mas que garantiam alguma segurança, ou ao menos alguma intimidação; 

haviam sido dadas a ele por um velho ferreiro como pagamento por serviços prestados; como 

o velho estivesse doente, e embora não valessem muita coisa, Hitreu acabou por consentir. 

Por sorte, a luz do céu ainda não havia desaparecido completamente da vista deles ao 

chegarem ao vilarejo. Já próximos à estalagem, dava para ouvir o burburinho das pessoas, as 

risadas e o calor intenso que vinha de dentro. Fervilhavam as almas nórdicas, secas como boa 

lenha e sequiosas do álcool abrasador. Em tempos assim, quase todos os habitantes locais se 

encontravam no “Corvo Estorvado”, para afastar a solidão, se embriagar como de costume ou 

simplesmente gozar do calor humano, que se alimentava do aglomerado de pessoas que 

cresciam como as labaredas nascidas do fogo na lareira, cujo lúbrico movimento parecia 

acompanhar e responder à oferta de vinho a transbordar das taças; os únicos que ficavam de 

fora eram as pessoas mais reservadas, os velhos, as crianças e os indesejados. O cenário às 

vezes lembrava os antigos festivais de celebração da colheita, quando o clima era mais 

temperado e as pessoas eram mais piedosas. Vindgaard, sóbrio por temperamento, não 

gostava do lugar; mas estava ansioso por entrar, agulhado pelo frio congelante que fazia do 

lado de fora; Hitreu, no entanto, pôs o braço entre o garoto e a porta, balançando a cabeça 

negativamente. 



- Você vai procurar por Helga. 

- Mas, pai, estou quase congelando aqui! 

- Aqui não é lugar de criança. Vá até Helga. Explique a situação e lhe peça por algumas 

ervas. Coma e beba algo. Enquanto isso eu busco por um médico. 

Ainda que contrariado, o menino consentiu. 

Helga não era médica, mas era vista como uma espécie de curandeira pelos aldeões. 

Não fazia poções mágicas nem nada disso, mas guardara de plantas medicinais o 

conhecimento que havia herdado de seus ancestrais, imigrantes do Leste de Nerávia, região 

quase erma e de parcos recursos. Sua presença era apenas tolerada na comunidade, assim 

como a de Hitreu –o que, de certa forma, os aproximava. Ademais, Hitreu era um homem da 

corte, acostumado a conviver com diferentes espécies de pessoas, de várias origens e 

qualidades. Em nada o espantava Helga e seus excentricidades; eram até mesmo desculpáveis 

em uma senhora de idade praticamente indigente, quase uma ermitã e um pouco louca devido 

ao isolamento. 

Como era de se esperar, a choupana da “bruxa” (como ficou conhecida) ficava nos 

limites do vilarejo, num local mais isolado e de difícil acesso. Preferindo evitar atritos com as 

“pessoas de bem”, Helga premeditadamente escolhera se esconder; migrando de vila em vila, 

havia aprendido ser vão otimismo acreditar que as pessoas se acostumariam com sua presença 

e, com o tempo, tratar-lhe-iam como a uma igual. A audácia de outras épocas havia lhe 

custado muito caro: um olho. E, não obstante, procuravam-na em segredo os mesmos que a 

condenavam em público e proibiam seus filhos de manter contato ou sequer mencionar o 

nome da “bruxa”; a maioria desses hipócritas desejava de Helga famigeradas “poções 

mágicas”. Como uma forma de vingança, a “bruxa” de Maribor cobrava caro pelas receitas que 

de mágicas só tinham a imaginação dos clientes. 

Mas Helga não negava ajuda a quem realmente necessitasse, isto é, se estivesse a seu 

alcance a possibilidade de socorrer a pessoa. Quando Vindgaard, vindo da mata fechada, 

avistou a velha mulher, ela se encontrava ajoelhada diante de Verfas, na varanda, 

improvisando um tratamento no joelho do velho viúvo. Ela tentava manter afastadas do 

ferimento as curiosas crianças ao redor, que espichavam os olhos para acompanhar tudo o que 

aquela senhora fazia, esperançosas de ver em ação os seus supostos poderes mágicos. Não era 

segredo para ninguém que Verfas e Helga mantinham um caso há algum tempo e, durante o 

inverno, viam-se com ainda maior frequência; no entanto, Vindgaard se escondeu entre as 

árvores, sentindo-se um pouco intimidado com a presença de tantos estranhos. Mas Helga, 

uma mulher solitária que vagava em ambientes hostis, tinha os sentidos aguçados demais para 

não notar que olhares curiosos lhe espreitavam pelos arredores. 

-Posso não ter um olho, que me foi arrancado pela espada afiada. Mas o que me 

restou é preciso como a visão de uma lince. Apareça, se não deseja ser amaldiçoado! –Gritou 

Helga. 

-Senhora, eu precisava lhe falar... – Disse Vindgaard, saindo do meio dos arbustos, 

ainda meio ressabiado devido à presença de Verfas. 

Helga sorriu, pois tinha em muita estima o jovem lenhador. 

-Aproxime-se de mim, menino! Não tenha medo! 

Vindgaard saiu do meio das árvores, subiu as escadas da varanda e encarou o velho 

Verfas. Ele tinha um corte profundo e recente na altura do joelho, ao qual Helga acabara de 

medicar. “Que está olhando?! Nunca viu a mordida de um lobo!?”, resmungou Verfas, com 



riso entre os dentes, no intuito de impressionar o jovem. O rapaz arregalou os olhos, mas não 

porque estivesse com medo; sabia perfeitamente, por conviver com os lobos de Nerávia em 

seu habitat natural, que a mordida de um animal daquele porte teria estraçalhado a rótula de 

Verfas, sem o menor esforço. Os lupinos do continente eram, em média, do tamanho de 

nossos maiores tigres siberianos. 

Entretanto, as demais crianças correram para dentro da casa, assustadas. 

-Pare de dizer bobagens, Verfas! Aguarde por cinco minutos aqui fora, enquanto 

converso com o filho de Hitreu. 

- Não perca muito tempo com esse bastardo... 

A bruxa levou o rapaz até sua cozinha, onde deixava sempre um pequeno caldeirão 

aceso sobre as brasas. Junto à mesa, as crianças saboreavam o jantar. Ao redor, havia toda 

espécie de plantas e especiarias que se pudesse imaginar. “Muitas vezes”, disse ela, “as 

pessoas pensam que uso tudo isso para ‘enfeitiçar’”. Então ela sorriu, enquanto levava uma 

concha ao caldeirão para, em seguida, despejar um caldo dentro de um prato. “Se elas 

estivessem querendo dizer com isso que meu tempero é muito bom, então estariam certas”. 

Ofereceu o prato a Vindgaard, que não relutou em aceitar. 

-Mas, me diga, jovem: não acha que está muito frio e muito tarde para vender lenha 

em Maribor? 

Vindgaard, faminto, engoliu uma colherada funda de sopa e olhou de soslaio as outras 

crianças. Helga logo compreendeu o gesto e ordenou que elas fossem para a varanda, para 

distrair o velho rabugento. 

-Não precisa se preocupar com Verfas. Ele acabou de chegar da estalagem. Estava 

bêbado e tropeçou numa raiz ao se aproximar, ferindo o joelho numa pedra. Amanhã de 

manhã não vai se lembrar de muita coisa. Quanto às crianças, elas nunca contam aos pais que 

estiveram aqui; seriam castigadas. 

-Sim, senhora... É que as pessoas daqui não gostam da gente... Meu pai me disse uma 

vez que era melhor que a gente tratasse a senhora como uma cliente apenas, porque as 

pessoas daqui também não gostam da senhora. Mas a senhora sabe que gostamos da senhora, 

não sabe? 

-Sim, menino! 

-Pois então! Meu pai me disse para vir até aqui, ver com a senhora se pode nos ajudar. 

Minha mãe está passando muito mal e meu pai acredita que a senhora tem umas plantas que 

podem ajudar o doutor! 

-Mas que doutor, menino? 

-O doutor de Osgund. 

Helga deu um suspiro e sentou-se bem perto de Vindgaard. 

-Às vezes é bom que seu pai seja otimista... faz com que lute. Mas ele sabe tanto 

quanto eu que os médicos de Osgund não frequentam Maribor durante o inverno. Talvez fosse 

melhor que vocês dois fossem à corte; fica a algumas horas da vila. 

-Nós não temos tempo! Minha mãe está muito mal! 

-Já conversaram com algum carroceiro no Corvo Estorvado? 

-Não sei. Meu pai está lá. Vamos até lá! 

Descendo do banco de repente, num movimento brusco, Vindgaard sentiu o ferimento 

no braço e deixou transparecer a dor na expressão que lhe escapou do rosto (embora ele 

tentasse dissimulá-la). 



-O que houve, menino!? 

-Nada! 

Helga abriu o casaco de Vindgaard, tirou-lhe a blusa e viu o hematoma. 

-Isto é nada? Há quanto tempo está machucado assim? 

-Faz tempo. Eu estava cortando lenha para minha mãe e senti meu ombro ao levantar 

o machado. A mancha já estava lá. 

-É importante que me diga: sua mãe também tem manchas assim? 

-Eu não sei, acho que sim... 

-Vá para sala e fique com os demais. Eu vou preparar um combinado de ervas. 

-Não! Eu estou bem! Preciso apenas que ajude minha mãe, pois não temos tempo! 

-Com o tempo que faz lá fora e esse seu ferimento no ombro, você é quem vai ficar 

seriamente debilitado se não se tratar. Acalme-se, menino! Farei para você e também para sua 

mãe, Mávia. Enquanto isso, reúna-se com os demais na sala; a lareira há de aquecer, e você 

precisa ficar afastado do frio. 

Vindgaard aceitou a palavra de Helga e foi esperar na sala. Mas não por muito tempo, 

pensou. Se a velha senhora se demorasse, ele voltaria à estalagem à procura do pai. Será que 

Hitreu havia encontrado o médico de que necessitavam? E se não? Não gostava nem de 

pensar nessa hipótese... Nesse ínterim, Verfas contava suas histórias às crianças ao seu redor. 

Num lapso de desconcentração, talvez procurando aliviar-se do peso de seus pensamentos 

sombrios, a mente de Vindgaard foi repousar nas palavras dele. 

-Vocês sabem por que estamos vivendo o que chamam de “Ciclo de Nergal”?  

As crianças então arregalaram os olhos e se aproximaram ainda mais do velho, 

sentadas aos seus pés, pois elas sempre se interessavam pelas histórias mitológicas que ele 

vivia contando, especialmente quando estava bêbado. Não era comum que as ouvissem dos 

pais, muita embora todo pequeno detalhe da vida em comunidade, como sentiam bem, fosse 

de uma forma ou de outra orientado pelo peso da tradição de seus ancestrais. Era uma época 

de contradições. As pessoas permaneciam muito supersticiosas, mas vivenciavam um 

acelerado processo de secularização; os deuses, se existiam ainda, existiam como Sombras –

vultos que apareciam a contragosto nos discursos dos mortais, quase sempre para justificar o 

injustificável. 

-Nergal, crianças, era o nome que os avôs de nossos avôs davam a um ser lendário 

conhecido como “dragão de gelo”. Vocês já devem ter ouvido falar de dragões, das historinhas 

das escolas, mas não destes em que todos acreditavam, séculos atrás: os dragões de Nerávia, 

Filhos da Eternidade. Nascidos junto aos deuses, os dragões eram uma espécie de contraponto 

aos mesmos. Como o fogo é o oposto da água, e o ar é o oposto da terra, assim são os dragões 

em relação aos deuses. Mas não como inimigos. 

As crianças olhavam fascinadas para Verfas, mas nenhuma delas com o fulgor dos 

olhos de Vindgaard, que se encontrava absorvido pelas palavras encantadas do velho. Não 

apenas porque não frequentava, como as demais, a escola da vila. Havia algo a mais. Sempre 

tivera a impressão de que sabia muito menos do que deveria saber, em parte porque era 

tratado com uma certa hostilidade que nunca compreendera muito bem, em parte porque, 

alijados da vida em comunidade, ele e seus pais viviam distantes do resto do mundo. A 

xenofobia, marca registrada dos nativos de Maribor, nunca fora tão forte para com os homens 

da corte quanto sempre fora para com seu pai, nascido em Osgund. Por quê? Certamente 

havia algo a mais. Algo que também crescia em seu interior, como um inexplicável fogo a 



alimentar-se do nada, quando não o era pelos entulhos e folhas secas de um misterioso 

mundo abandonado nas entrelinhas, entorpecido pelos rigores do frio. 

-Eu dizia: não eram inimigos. E de fato não o eram. Se os deuses são o símbolo da 

razão divina, a governar o mundo com sua sabedoria, os dragões são os sinais da força que 

nasce do imprevisível – do inexplicável. Plantamos numa estação para colher na outra, 

conforme o desígnio dos deuses; mas a vontade dos dragões não pode ser decifrada nem 

tampouco domada. Eles fazem o que querem, quando querem. E os homens são nada. É isso. 

Verfas tossiu de repente e tirou do interior do casaco uma pequena garrafa de bebida 

que guardava, a qual levou à boca por um instante. Atarraxando a sua tampa, escondeu-a 

novamente e levou o dedo indicador ao nariz, fazendo sinal para que não a mencionássemos. 

De uma risada de leve e piscou os olhos com preguiça. Suas pálpebras pesavam. 

-Mas por que fica tão frio durante o Ciclo de Nergal, Verfas? Nunca senti tanto frio 

assim! –perguntou uma das crianças. 

- Nem eu, moleque! Como eu disse, não há como saber o que se passa na cabeça de 

um dragão... 

- Mas os dragões não cospem fogo? 

- Pois Nergal cospe gelo! 

- Oooohhh!! –As crianças se mostraram espantadas. 

- Nergal cospe gelo a cada 200 anos, pois é o período que passa dormindo. Quando 

acorda, fica de péssimo humor. É o que dizem. 

- Mas que motivo mais idiota! –Respondeu Vindgaard. 

Verfas olhou para o lado de onde veio a fala. Foi então que notou que Vindgaard 

estava ali, prestando atenção às suas palavras. O velho nada lhe respondeu; apenas fechou o 

semblante e arqueou as sobrancelhas, desafiador. Ficaram todos em silêncio por um breve 

instante. 

- Mas, se os dragões existem de fato, por que nunca os vimos? Eles não são grandes, 

segundo dizem? –Perguntou um dos meninos, quebrando a tensão que se estabelecera. 

- Enormes... –Retrucou Verfas. 

Então o velho olhou fixamente para Vindgaard antes de prosseguir a narrativa. 

- Ocorre que eles, como os deuses, são avessos ao convívio humano. A humanidade 

poderia lhes macular a natureza divina... 

- Por favor, Verfas, diga-nos onde podemos encontrar o dragão! –Interviu uma das 

meninas. 

- Nergal habita o cume do monte Kroldan, a mais alta das Montanhas de Gelo. 

Ninguém pode vê-lo ou encontrá-lo. Eu já disse. A não ser... 

- A não ser o quê, Verfas!? Responda! –Uma criança retrucou. 

- A não ser aquele rapaz ali... –E apontou o indicador para Vindgaard. Todas as crianças 

se voltaram para ele. 

- Eu!? 

- Porventura não é você que reside bem afastado da vila, no monte Kroldan? 

Aesterlore pensou por um segundo: 

- Se é verdade que existe um dragão em Kroldan, ele se esconde muito bem. Nunca fui 

até o cume, mas conheço o lugar. 

“Talvez os deuses não existam de verdade...”, um dos garotos balbuciou, após tomar 

coragem. Um silêncio constrangedor se abateu sobre eles. Ninguém de fato acreditava ainda 



nos deuses, mas questioná-los era um assunto-tabu; havia aquele fundo de fé residual que 

fazia com que temessem ser punidos por alguma espécie de ira divina. 

- Ou talvez os deuses nos tenham abandonado à própria sorte... –replicou Verfas. 

Vindgaard, das raras ocasiões que tivera a oportunidade de ouvir Verfas falar, ficava 

impressionado com a quantidade de coisas que não sabia ou nas quais nunca houvera 

pensado. Fazia sentido que os deuses nos tivessem abandonado; como um serrote velho, que 

não mais serve para o corte. As pessoas falavam em justiça, mas eram muito injustas; se havia 

um deus da justiça, o chamado Lord Hilnar, de fato ele deveria ter se esquecido deste mundo. 

E de repente Vindgaard se lembrou do Sopro Alvo, de toda esperança que o movia, e de como 

o seu pai Hitreu, ao contrário dos demais, se mantinha fiel aos deuses apesar de tudo. Se era 

verdade que os deuses nos desprezavam como a um instrumento que houvera se tornado 

inútil, como teria sido possível que ele, como num milagre, tivesse encontrado uma flor tão 

rara que seria capaz de salvar sua mãe, flor que houvera sido plantada por uma deusa de 

misericórdia? As dúvidas o assombravam. Levou a mão ao bolso interior de seu casaco e sentiu 

as pétalas delicadas do Sopro Alvo entre as mãos; sentiu fé. Decidiu-se de repente mostrá-la 

ao sabido Verfas, que talvez soubesse, melhor do que Vindgaard, o que fazer com ela. 

E sua intuição, de certa forma, não deixava de estar correta. 

- Verfas... –o garoto então se aproximou do velho e, estendendo-lhe a mão cerrada, foi 

esticando os dedos devagar, deixando à mostra a rara flor que trazia consigo –É verdade aquilo 

que dizem? O Sopro Alvo traz sorte àqueles que o descobrem? 

Verfas arregalou os olhos, que pareciam saltar-lhes da face, fuzilantes. O fulgor das 

pétalas reluzia em seu rosto. 

- Ladrão!! –disse Verfas, tomando do menino o Sopro Alvo –Onde foi que conseguiu 

esta flor!? Anda roubando por aí, bastardo!!!? 

- Me devolva! Eu a colhi nas montanhas! –Vindgaard agarrou o braço de Verfas, na vã 

tentativa de recuperar seu pertence. 

- Largue meu braço, moleque!! – Verfas arremessou Vindgaard para longe. Ao cair no 

chão, o rapaz reergueu-se quase que imediatamente, já desembainhando a espada. 

“MAS O QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI!!?”, gritou Helga. Segurava um punhado de 

ervas na mão. Neste momento a porta principal abriu-se, e Hitreu surgiu na soleira; carregava 

ainda a lenha que trouxera para vender na vila. Helga pediu para que o menino guardasse a 

espada. Mas Hitreu, jogando a lenha ao chão, fez notar sua presença e tirou a arma da mão de 

seu filho assim que ele se distraiu com o barulho. 

- Helga, ele roubou um Sopro Alvo que eu trazia comigo! –respondeu Vindgaard. 

- Um Sopro Alvo? Isso é verdade, Verfas!? –questionou Helga. 

- É claro que não! Você deve ter embebedado esse menino! 

Helga ordenou que os demais garotos retornassem às suas casas. 

- Vindgaard está mentido. –disse Hitreu. 

- Pai!? 

- Caminhamos juntos pela trilha da montanha. Se ele tivesse achado um Sopro Alvo, eu 

teria visto também. 

- Mas... 

- Fique quieto, menino! Quanto a você, Hitreu, pode se acomodar. Vou levar seu filho 

até o quarto para fazer um curativo no seu ombro. 



Helga conduziu Vindgaard até o quarto, onde o fez deitar-se na cama. Tirou seu casaco 

e as blusas que recobriam seu tronco, todas muito pobres, sujas e rasgadas, confeccionadas 

num tecido muito ruim. Deu uma olhada no corpo do rapaz e percebeu que havia resquícios de 

uma espécie de líquido transparente e oleoso, à altura do peito. Passou a mão e cheirou. 

Suspirou, um tanto aliviada. Não havia como se enganar. Então esfregou algumas ervas sobre 

o ferimento de Vindgaard e, por fim, envolveu-o em gaze. Helga levantou-se e foi até o 

armário, de onde retirou alguns agasalhos e, arremessando-os à cama, ordenou que o menino 

os vestisse. 

- Mas e a senhora? Faz muito frio! 

- Eu dou o meu jeito. Acredite, rapaz, eu tenho muito mais recursos do que pode 

imaginar... Mas, me diga uma coisa: onde foi que achou o Sopro Alvo? 

- Então acredita em mim? 

- Havia um pouco de óleo vegetal em seu peito. Eu reconheço, pela textura e pelo 

odor, quando provém de um Sopro Alvo. 

- Mas eu pensava que fosse uma flor muito rara... 

- E é. Quem não procura talvez nunca a tenha visto. Eu mesmo, que vivo da medicina 

natural, só encontrei dois exemplares ao longo de minha longa vida. E no monte Kroldan. Você 

tem sorte, Vindgaard. 

- Então você acredita no que dizem sobre ela? 

Helga sorriu. 

- Deixe-me retificar: teve mais do que sorte, menino! Talvez tenha sido mesmo 

abençoado! O tipo de flor de que falamos produz uma espécie de óleo muito especial, muito 

útil no tratamento da infecção que atormenta a sua mãe. 

- Nossa, eu não sabia! Temos que tomá-la de Verfas! 

O garoto tentou se levantar com toda pressa do mundo, mas Helga pôs a mão 

delicadamente sobre seu peito, fazendo com que ele recuasse e, dobrando os joelhos, se 

sentasse na cama. 

- Você só tem que ficar quieto e fazer o que mando, menino! Depois que eu terminar 

com seu curativo, e estou quase lá, você vai voltar à sala e dizer a seu pai que quero lhe falar. E 

você vai ficar sentado lá, junto ao fogo, sem incomodar Verfas. 

-Mas... 

-VÁ!! 

Hitreu, atendendo ao pedido, foi até o quarto e tomou assento. Depois de ouvir de 

Helga que Vindgaard falava a verdade a respeito do Sopro Alvo, ficou estarrecido. 

- Mas como ele não me falou nada!? Se vendêssemos essa flor, talvez pudéssemos ir 

até Osgund contratar um médico e comprar suprimentos! 

- Talvez ele acreditasse no mito a propósito do Sopro Alvo: de que a boa ventura 

acompanha a quem se presenteia com essa flor. 

- Sim, fui eu quem contou para ele, mas... é diferente... 

- É diferente... De fato os tempos estão mudados. Antes as pessoas acreditavam em 

milagres. Hoje acreditam em coincidências. 

- Milagre seria ter o dinheiro para resolver nosso problema! 

- Hitreu, nem tudo é uma questão de dinheiro; às vezes é preciso ter fé. Vou lhe dizer: 

o Sopro Alvo produz uma substância capaz de curar Mávia! Seu filho achou e escondeu, sem o 



saber, uma flor que pode realizar proezas medicinais –que você teria vendido por um valor 

irrisório ao primeiro mercador que encontrasse. 

Hitreu a encarou com espanto. 

- Preste atenção, -continuou Helga –vocês precisam ir agora. É noite, e as 

temperaturas têm caído bastante. Eu tratei de áreas delicadas no corpo de Vindgaard, mas ele 

é menino e sua imunidade ficará comprometida se permanecer exposto durante muito tempo 

a um clima tão severo. 

- Mas e a flor? 

- Verfas deve estar caindo de sono a esta altura. Assim que ele dormir, eu pego de 

volta o Sopro Alvo e trabalho no remédio. Vou atrás de vocês e subo até mesmo Kroldan se 

preciso for. 

Hitreu olhou para Helga, enigmático. Conhecia a velha mulher há alguns anos e nunca 

fora difícil perceber que ela tinha bom coração, mesmo com semanas de convivência. Apesar 

do que diziam dela, talvez fosse a criatura mais altruísta da Vila de Maribor; mas gostava de 

dinheiro, como todo mundo. E Hitreu não era homem que trocasse um pássaro na mão por 

dois voando. Tinha um resto de fé, contudo, e concordava que seria muito necessário cultivá-

la. De modo que também não havia garantias de que conseguiria vender a flor. Ou contratar 

um médico. Ou chegar a tempo de salvar Mávia, se realizasse toda a maratona prevista. 

- Está bem. Quanto eu lhe devo, Helga? 

- Ora, rapaz! Vá! Sei que não conseguiu vender sua lenha na estalagem. É suficiente 

para mim aquela que deixou na sala. 

 

 

Os dois andavam a passos lentos por causa do volume de neve que se acumulara, 

ajudando-se mutuamente quando as dificuldades do terreno requeriam um esforço conjunto. 

Não haviam trocado palavras pelo caminho, no entanto. Hitreu gostaria de acreditar que 

Aesterlore estava poupando energias, afinal não haviam sequer percorrido um quarto da 

distância de volta; mas conhecia muito bem o seu filho. Mesmo que estivesse esgotado, 

Vindgaard não desistiria, não esmoreceria; para que capitulasse, teria que cair desmaiado 

praticamente. A verdade é que o menino tinha um senso de justiça muito agudo, e era 

provável que seu silêncio fosse um sinal de brio ofendido; estava chateado porque seu pai 

preferira duvidar dele, quanto ao Sopro Alvo. Hitreu o olhou com orgulho e preferiu não dizer 

nada; com os nervos dele à flor da pele, poderia piorar as coisas. 

Estavam quase de volta à vila, que ficava a uma distância relativamente grande da casa 

de Helga. Era um lugar sombrio por natureza, característica que se acentuava ainda mais 

naquelas condições, coberto de neve e sob a luz escassa dos lampiões, que lançavam vultos 

enganadores sobre a paisagem. Havia poucas edificações, construídas em madeira escura e 

maltratada, pintadas em tinta escura e desgastada. Nenhum dos locais estava acordado àquela 

altura, ao que parece, pela ausência de luzes no interior das casas e pelo silêncio quase 

sepulcral. Por causa do clima extremo, recorrente em Maribor, fora construído um pavimento 

elevado para o deslocamento dos pedestres, em tábua. De modo que, para não sofrer na neve 

espessa, as pessoas normalmente passavam por ele, cujo assoalho, à semelhança do vento, 

rangia como se estivesse podre e prestes a desabar. Hitreu preferiu não explicar os motivos, 

mas fez com que Vindgaard o acompanhasse pela rua principal. 



Muito embora não fosse uma opção tão barulhenta, passar pela rua ainda produzia 

algum ruído, que não passava despercebido num lugar tão quieto e tão cheio de cidadãos 

desconfiados como aquele. Não era de se admirar. De fato, estava longe de ser uma 

comunidade com posses; mas a região toda, com a exceção da capital, vivia na precariedade, 

de maneira que a propriedade de um simples cavalo era, por si só, sinal de status e de relativa 

fartura. Não era comum haver ladrões espreitando na vila, pelo menos em pleno inverno; eles 

gostavam de realizar os seus furtos nas vielas de Osgund, apinhadas de gente, comerciantes 

desonestos e, naturalmente, abundantes também em calor e discrição. De qualquer modo, 

todos em Maribor eram muito ciosos de seus bens, porque eram poucos e porque, se 

roubados, faziam uma diferença muito grande na vida das pessoas, e não apenas de seus 

proprietários. Com efeito, os moradores tinham os ouvidos treinados para identificar 

movimentações suspeitas; conheciam os sons do lugar, desde os barulhos das feras perdidas 

até o som típico das dobradiças das janelas e dos galhos sem folhas das árvores castigadas 

pelas “narinas de Nergal” –a expressão que, cunhada pelos antigos, ainda era utilizada para se 

referir ao vento congelante que descia das Montanhas de Gelo. 

Era quase impossível passar por Maribor invisível à prontidão de suas sentinelas. 

- Pelas narinas de Nergal! –uma voz dura trespassava a escuridão e, sibilante como 

uma flecha de prata, feria os ouvidos de Hitreu –Vejo que o ilustre conselheiro do rei ainda 

desafia a transpiração do velho dragão! 

Era Denehbor, o dono da estrebaria. Mas, apesar de sua corpulência, o domador de 

cavalos permanecia oculto nas sombras. 

- Não quero problemas, Denehbor... Sabe perfeitamente que não trabalho mais para o 

rei. Pretendo apenas retornar ao Monte Kroldan. Minha esposa desfalece. –Retrucou Hitreu, 

sem saber para que lado olhar. 

Ele e Vindgaard permaneceram parados, esperado uma resposta. 

- O povo todo da vila desfalece, Hitreu! –retornou Denehbor. 

- Nunca devia ter saído de Osgund, Hitreu. –Interveio então, do lado oposto, W ylmar 

Boerius, o ferreiro. Ao seu lado, Orcoler. 

O pai de Wylmar, o antigo ferreiro Orcoler Boerius, era um ancião supersticioso e 

colérico. Praticamente um patriarca do lugar, tamanha a sua influência. De repente, 

verificando o que ocorria a sua volta, Hitreu se viu cercado pelos habitantes da vila. Haviam 

despertado com a voz poderosa de Denehbor –ou sua presença havia sido tacitamente 

requisitada pelos Boerius? Como se diz, a voz do pastor atrai as ovelhas –ainda que ele não 

diga nada –ou ainda que seja, em verdade, um lobo matreiro. É da natureza do rebanho 

obedecer a alguém. Se tinha alguma chance, pensou, certamente ela passava por Orcoler. O 

que era uma lástima, porque a idade avançada não abrandara seu coração de pedra. 

- Sei o que pensa sobre mim, Orcoler. Mas nada disso é culpa minha! –Hitreu dirigiu-se 

diretamente ao velho ferreiro. 

- Sabe quantas pessoas morreram em Maribor desde o início do Ciclo, Hitreu? –

Indagou Orcoler. –Dez. Seis das quais eram minhas parentes. 

- Eu sinto muito! 

- Não, você não sente. Não sentiu nada quando traiu o rei e os deuses. Tampouco 

sente algo agora. 

Vindgaard olhou para o rosto do pai, surpreendido com a acusação. Orcoler observava 

atento. 



- Vejo que o jovem Vindgaard ignora seu passado. Por que não conta para ele? 

- Sabe que temos um acordo, Orcoler! Não se meta com meus assuntos e eu me 

mantenho afastado dos seus! 

- Antes que seus assuntos se tornassem nossos, Hitreu! E eles nunca deixaram de ser, 

não é mesmo? Eu sabia que o dia chegaria: o dia da Punição! 

A multidão se manifestou em sinal de concordância. 

- Orcoler, temos convivido em paz ao longo dos anos. Por que mudar agora? 

- Porque alcançou a todos nós a maldição que deveria se abater somente sobre você, 

maldito aristocrata! 

- Fala do Ciclo de Nergal? Sabe tão bem quanto eu o que os antigos falavam a respeito! 

É apenas um fenômeno natural! 

- Todos sabemos que a mulher a que chama de “esposa” corrompeu a natureza divina. 

E que você, acobertando seu crime, mentiu para a Coroa. E, como se não bastasse, ajudou a 

criminosa em sua fuga. 

- Mas não conseguiríamos sem a sua preciosa colaboração, nobre colega... 

- CALE-SE!! 

Hitreu voltou-se para o filho, que o encarava com um olhar profundo e interrogativo. 

Certamente as muitas surpresas do dia haviam abalado a confiança do rapaz em seu pai. Mas 

era por seu bem que Hitreu nunca lhe dissera nada. O menino o tinha por um modelo de 

comportamento, um homem justo, e Hitreu nunca deixou de se enxergar dessa forma; era 

pelo exemplo que se educava. Mas Vindgaard não tinha idade ainda para entender que havia 

muitas nuances; nada era preto no branco. Para que conseguisse que Mávia não fosse 

denunciada às autoridades, antes que Aesterlore nascesse, Hitreu teve que negociar com 

Orcoler. Fora administrador do território durante um bom tempo, a mando do rei, e conhecia 

os negócios escusos que se processavam por ali; durante um bom tempo nunca houvera 

aceitado suborno para fechar os olhos àquilo, de modo que sempre os denunciava por 

contrabando: mercadorias roubadas em Osgund eram vendidas em Maribor a preços 

baixíssimos. Claro, Orcoler nunca se envolvia diretamente com o esquema, na qualidade de 

cabeça; portanto era praticamente imune à Justiça. Mas, para salvar Mávia da pena capital e 

se esconder com segurança no Monte Kroldan, Hitreu preferira submeter-se à chantagem, 

entregando ao Ferreiro documentos da coroa, ouro e prata, quase tudo o que tinha, em troca 

de seu silêncio. Também prometia sigilo relativamente às suspeitas operações comerciais de 

Maribor. 

Com o tempo, entretanto, as buscas por Mávia e Hitreu foram se tornando menos 

constantes, até que o rei finalmente desistisse. Afinal, qual seria a ofensa de um crime como o 

adultério, senão um orgulho ferido? Os brios de Huttor se reestabeleceram rapidamente, após 

a cerimônia de coroação. 

- Esquece-se que tenho uma carta na manga, Orcoler? 

Orcoler deu uma longa gargalhada: 

- Acha que acredito em seus blefes, Hitreu? Ainda hoje, se retornasse a Osgund, Huttor 

ordenaria que seus guardas lhe decapitassem tão-logo ultrapassasse os portões da cidade! 

Era verdade. Muito embora Huttor houvesse oficialmente desistido de punir o velho 

amigo de infância e a antiga noiva, Hitreu conhecia muito bem o seu temperamento, um poço 

sem fundo de egotismo e vaidade. Não suportaria saber que andava por Osgund, livremente, o 



sujeito que havia “seduzido a prometida do príncipe”, segundo diziam os boatos à época em 

ele fora acusado. 

- Nós vamos fazer o que deveríamos ter feito há 10 anos atrás, -continuou Orcoler –

vamos sacrificar o filho bastardo em honra aos deuses. É ele que atrai a desgraça sobre nós! 

Denehbor estendeu um martelo de guerra e desceu as escadas de sua casa, que davam 

para a rua. Wylmar, portando um machado, foi caminhando lentamente em direção aos 

“réus”. Eles realmente acreditavam que o inverno rigoroso do Ciclo de Nergal era uma 

resposta à violação da linhagem dos Lokeren, os nobres que governavam Osgund há séculos. 

Acreditavam que Vindgaard era fruto da suposta relação que se estabelecera, durante o 

reinado de Jowan, entre Hitreu e Mávia, a prometida de Huttor. Para os habitantes de Nerávia, 

os reis e os líderes militares eram descendentes dos deuses: quebrar os laços de sangue 

significava romper a amizade com as divindades, fontes de toda a graça. 

-BASTA!! 

Helga gritou, distante do tumulto, mas próxima o suficiente para ser ouvida. E 

reconhecida. Ao longe, e em contraste com a noite, parecia uma figura espectral, os cabelos 

brancos e sonâmbulos, como as velas tremulantes dos lendários navios fantasmas do Mar de 

Lodo. Caminhou com dificuldade pela neve, apoiada sobre um cajado longo, feito de um 

pedaço de tronco distorcido, como se tivesse sido esculpido por um artista tenebroso; as 

roupas, semelhantes a andrajos, tinham um aspecto sujo, ressaltado pelas cores: cinza e 

marrom. Parecia ter se vestido deliberadamente para provocar temores, pensou Hitreu, que 

mandou Aesterlore apoiá-la. Helga aproximou-se de Hitreu, finalmente. 

- Se fizer algo contra eles, Orcoler, eu juro que amaldiçoo toda esta vila! 

Então o burburinho teve início. Os moradores, pacíficos em sua maioria, estavam 

assustados diante de tudo o que estava acontecendo, a começar pela quantidade de pessoas 

que morriam em consequência do frio extremo. Algumas chegavam a acreditar que o 

infortúnio deles era resultado das bruxarias de Helga. Denehbor e Wylmar tentavam 

convencê-los de que o melhor seria imolar a criança e, conforme o tumulto se acentuava, 

incluíam Helga na macabra contabilidade do sacrifício. Foi-se criando uma roda em torno dos 

réus em litígio. Orcoler observava sem nada dizer, meditabundo; a maioria dos aldeões se 

encontrava petrificada de terror; era gente por demais pacífica e uma geração demasiado 

incrédula –porém covarde e assustadiça. Por fim, o Ferreiro se antecipou ao povo hesitante e 

encaminhou-se para dentro da roda, com a mão direita erguida. Todos silenciaram. 

- Acredito que nenhum de vocês queira a permanência dessas pessoas por aqui, estou 

certo? 

Todos os habitantes menearam a cabeça, em sinal de concordância. Apenas Helga, 

Hitreu e Vindgaard continuavam apreensivos, esperando ser atacados a qualquer momento. 

- Se vocês querem sair daqui, estão autorizados a partir... 

Então Orcoler estendeu o dedo indicador em direção à saída da vila. Sem pensar duas 

vezes, os réus tomaram o caminho indicado. 

- Mas com uma condição: -acrescentou o Ferreiro –se retornarem a Maribor, nada 

nem ninguém intercederá por vocês. 

 

 

 

 


