leon el c aldel a

volume ii

1

2

leo nel c aldel a

1ª Edição

Para Emília, até o fim do mundo.

ficha técnica
ilustração de capa: Marco Teixeira
mapas: Vilmar Rossi Jr.
projeto gráfico, diagramação e capa: André Carvalho
edição: Alexandre Ottoni e Deive Pazos
revisão: Jair Barbosa

ficha catalográfica
C146l

Caldela, Leonel
A lenda de Ruff Ghanor: O herdeiro do leão, v.2 / Leonel Caldela.
– Curitiba : Nerd Books, 2015.
400 p.

isbn: 978-85-68295-03-8
1. Literatura brasileira. 2. Ficção. I. Título
							CDU 82-94

A lenda de Ruff Ghanor - Volume 2 - O herdeiro do leão
copyright © nerdbooks 2015 - Todos os direitos reservados. Proibida a
reprodução no todo ou em parte por qualquer meio.

PREFÁCIO

cheguei num ponto da minha vida em que não tenho o menor pudor
ou medo de entregar a minha idade, por isso vou dizer logo de cara: faz
cerca de treze anos que conheci o Leonel Caldela.
Treze anos desde que conversamos num evento de RPG e ele me
deu um conto baseado num cenário do qual sou fã. Antes de Ruff, de
Santo Ossário, de Urag, de Vallen e Ellisa, antes da Tormenta.
Você pode não ver nada de mais nisso, e eu até entendo, mas acho
sensacional. E é sensacional, porque isso me torna muito provavelmente o último ser humano a ver o Leonel como ele era. Como um cara que
se esforçava e tinha como maior vontade na vida (vontade, não sonho,
que fique claro) ser escritor. Até aquele momento, aquele instante em
que a gente se cumprimentou e eu peguei o maço de papéis, é possível
que ainda houvesse algo de dúvida, de incerteza.
Depois daquela fração de segundo, eu acho que algo dentro do Leonel soube que a primeira fase da missão dele estava concluída. Mesmo
que eu mesmo não soubesse.
Quando saiu dali, Leonel começou um processo de amadurecimento profissional vertiginoso. Não à toa, quando finalmente entrei em
contato com ele e, junto com o Marcelo Cassaro e o Rogerio Saladino,
ofereci o projeto da primeira trilogia de romances de Tormenta, ele já
estava pronto. Porque no fundo, já sabia.
O primeiro volume das aventuras de Ruff Ghanor é um livro redondo, enxuto, contido, certeiro como um boxeador extremamente
técnico, que escolhe os golpes porque sabe que não precisa usar toda
a força o tempo todo. Leonel odeia futebol, mas é como o zagueiro que
sabe a hora de dar chutão, um atacante que abdica do tiro a gol em prol
do passe a um companheiro mais bem colocado, um meia sem medo de
voltar para marcar.
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Num mercado tomado de séries forçosamente intermináveis, de
personagens formatados à imagem e semelhança da moda da vez, de
amadores megalomaníacos, é difícil e raro ser direto e fazer o básico do
básico: contar uma história. E esse é o maior mérito de Leonel Caldela.
Se este segundo volume existe, é porque há mais a ser contado.
Porque há uma jornada que não descansaria enquanto não chegasse ao
maior número de leitores. Que jamais se contentaria em permanecer
oculta num canto escuro e abandonado do plano das ideias.
Uma história que precisava de um servo e pela segunda vez encontrou Leonel Caldela. Um escritor de verdade.
Desde aquela tarde treze anos atrás.
Boa leitura.
J.M. Trevisan
Co-autor do universo Tormenta
Autor dos mangás Ledd e Khalifor
São Paulo, 19 de outubro de 2015
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O arauto da estru ção
os deuses estavam enfurecidos.
Eram uma confraria ancestral antiga como o tempo. Eram os criadores do mundo, dos mares e montanhas, dos animais e plantas, dos
humanos, elfos e anões. Os criadores de tudo que existia.
E, em sua fúria, tudo odiavam.
Os deuses viam o mundo corrompido pela ganância, traição e
maldade dos mortais. Passaram a considerar sua obra como um erro.
Para corrigi-lo, criaram o Devorador de Mundos. Uma criatura de
destruição, uma fera gigantesca destinada a apagar o erro dos deuses.
Mas o Devorador foi vencido. Após batalhas titânicas contra uma
horda de dragões, tombou no meio de um deserto.
Os demônios, que morreriam à míngua sem a maldade dos mortais para alimentá-los, riram de triunfo. Os humanos, apavorados por
verem a Criação se esfacelar a sua volta, suspiraram de alívio. Os instintos dos animais lhes disseram que era seguro voltar a correr e caçar,
as plantas mais uma vez desfrutaram da luz do sol.
E os deuses... Os deuses odiavam.
Os deuses eram pacientes. Mil vidas dos mortais para eles eram
um mero instante. Eles não esqueciam e não perdoavam. Continuaram vendo o mundo como um erro terrível. E suas criaturas como
rebeldes insolentes que tinham ousado sobreviver quando a sentença
era a morte.
O rancor divino perdurou, seu desejo de vingança apenas cresceu
com os séculos. Em sua fúria fria, planejaram uma destruição que não
poderia ser evitada. Um segundo Devorador de Mundos.
Aproveitaram-se de uma linhagem humana de grande poder.
Uma família de reis esquecidos, cujo sangue carregava força e magia.
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Escolhendo o último filho vivo desse sangue, designaram um anjo
para protegê-lo. O menino foi posto à prova incontáveis vezes ainda
na infância. Então, seguindo seu destino, desgarrou-se e penetrou
num local sagrado e terrível. Um espaço dentro de uma montanha,
conhecido pelos humanos como Túnel Proibido.
Nem mesmo o anjo que o protegia entrou no túnel. Os segredos daquele lugar, suficientes para destruir a mente mortal, ficaram
conhecidos apenas pelo garoto e pelos deuses que o condenaram à
grandeza. Lá, ele se transformou. Deixou de ser uma criança e passou a ser uma arma. A arma mais mortal que a confraria divina pudera conceber.
No Túnel Proibido, ele se transformou no Devorador de Mundos.
O garoto foi encontrado por monges. Foi criado por um mestre
mortal severo, mas justo, e treinado para ser um herói. Viveu no mosteiro de São Arnaldo, sob a tutela dos clérigos e a vigilância do anjo que
o protegia. Cresceu para se tornar um guerreiro e um clérigo. Usava de
armas e de magia divina, dotado de força de vontade e fé inquebráveis.
Mais do que isso, cresceu para dominar seu estranho poder: o terremoto.
O toque do jovem clérigo fazia a terra tremer e desmoronar. Tudo
ruía ante sua vontade. E a destruição alimentava-o, curava seus ferimentos, fazia inchar seus músculos, enchia-o de ânimo e energia. Ele
viveu por vários anos sem perceber que o que fazia não era apenas
destruir: era devorar.
Até que enfrentou o dragão vermelho. O último remanescente das
feras que derrotaram o primeiro Devorador de Mundos. E a fera descobriu que ele era ainda mais poderoso. Enquanto o primeiro Devorador era um monstro de puro caos e devastação, o jovem clérigo era
também inteligente. Era amado por todos a seu redor.
Sob sua influência, em vez de enfrentar o Devorador de Mundos,
os humanos o auxiliaram.
Ele fez tombar o último dragão vermelho. Os deuses estavam satisfeitos. Agora nada mais se interpunha entre o humano e seu grande
destino.
O anjo enfim se revelou para ele. Contou-lhe a verdade, o plano
dos deuses e a jornada que ele trilharia. O caminho que não permitia
desvio, o futuro que já estava escrito.
Ele gritou de desespero por saber que seria o responsável pela
morte de todos que amava, pelo fim de tudo que existia.
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Ele chorou, e os deuses sorriram.
Estavam orgulhosos de seu arauto de destruição. Olhavam o rapaz
com a satisfação de quem forjou um instrumento perfeito. Era o único
humano que não odiavam. O único que não julgavam merecer a morte, o único visto por eles como um filho valoroso. O único cujo nome
se preocuparam em aprender:
Ruff Ghanor.

1

O moste ro qu eto

o que acontecera até aquele momento, desde o início da Criação,
tinha pouca importância. O mundo foi criado e seus criadores decidiram que deveria ser destruído. Dragões se ergueram e foram derrubados, impérios ascenderam e foram esquecidos. Milhões de pessoas
viveram e morreram, cada uma protagonista de sua própria história.
Sábios fizeram descobertas, guerreiros travaram batalhas, jovens
amaram, velhos amaram; pais choraram por seus filhos e filhos por
seus pais.
Nada disso importava.
A soma total da história do mundo até então era que Ruff Ghanor,
clérigo de São Arnaldo, último descendente de uma linhagem de reis,
o Santo de Pés Descalços, o garoto-cabra, o Devorador de Mundos,
precisava atravessar um desfiladeiro.
Os olhos de Ruff secaram, castigados pelo vento. A sensação dos
cílios congelados era estranha. O nariz e os lábios também congelariam se não estivessem escondidos por trás de uma manta grossa de lã.
Ele carregava seu equipamento de guerra em uma pesada mochila nas
costas. Cobrindo o corpo, camadas sucessivas de roupas quentes encimadas por uma grande pele de urso negro. Ele mesmo matara o animal
com as próprias mãos, meses atrás. Era a única forma de permanecer
quente. As botas eram forradas com pelo de animais e tinham, sob as
solas, plataformas largas, para que ele não afundasse na neve. As luvas
grossas dificultavam o movimento dos dedos, mas ele os abria e os fechava, de tempos em tempos, para verificar se ainda conseguia mexer
as mãos. Antes de se meter naquela região, Ruff achava que conhecia o
frio. Agora via que o frio verdadeiro era aquele, um frio branco e estonteante, que ameaçava devorá-lo ao menor descuido.
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Nada daquilo importava, assim como não importava qualquer
coisa que acontecera desde que o mundo fora criado. A única coisa
importante era que Ruff Ghanor era fustigado por neve fina, estava
cercado de montanhas brancas por todos os lados. Estava com muito
frio e precisava atravessar um desfiladeiro.
Andou mais dois passos até a beira do penhasco. Não tinha muita
firmeza nos pés com as botas esquisitas feitas para andar sobre a neve.
E, com as orelhas tapadas para que não congelassem, perdia boa parte
da audição. Assim, era dif ícil notar quando o gelo se quebrava ante seu
peso. Era quase impossível adivinhar o que era rocha firme coberta
pela brancura e o que era apenas frágil gelo que não aguentaria seu
peso.
O outro lado do desfiladeiro ficava a pouco mais de cinco metros
de distância. Lá se erguiam dois paredões brancos, ameaçadores e terrivelmente altos. Havia um caminho estreito entre os dois. Pelo menos
pareciam oferecer algum abrigo contra o vento e a neve.
Sem confiar na beira do precipício o bastante para chegar muito
perto, Ruff achou uma corda enrolada com um arpéu em sua mochila.
Tomou a corda nas mãos, girou-a para obter impulso e arremessou o
arpéu ao outro lado do penhasco. Uma das pontas metálicas enterrou-se na neve fofa. Ruff continuou puxando, até que o objeto de aço
se prendesse no gelo. Testou mais algumas vezes. Parecia tão sólido
quanto poderia ser.
Enterrou um espeto de metal no gelo a seu lado e amarrou a outra
ponta da corda. Possuía agora uma ponte improvisada. Tudo que importava era chegar do outro lado. Se chegasse do outro lado, poderia
— talvez — alcançar seu objetivo antes que a comida acabasse. Então
— talvez — o mundo teria uma chance.
Olhou o fundo do abismo, calculando a queda. Morte certa.
De certa forma, seria um alívio, mas ele não queria morrer. E, mesmo que quisesse, não podia.
— Você não pode se dar ao luxo de cair e quebrar o pescoço, seu
idiota — murmurou para si mesmo. — Então atravesse essa porcaria e
chegue vivo do outro lado.
Respirou fundo e continuou:
— Se Korin estivesse aqui, diria que falar sozinho é o primeiro
sinal de loucura. Mas que eu já demonstrava sinais claros de loucura
há muito tempo.
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Balançou a cabeça.
— Se Korin estivesse aqui eu não precisaria falar sozinho apenas
para ouvir algo que não fosse esse vento desgraçado.
Deu um passo em direção à corda e, para sua surpresa, viu algo se
mexendo do outro lado.
Primeiro achou que fosse um truque da luz refletida pela brancura
interminável do gelo e da neve. Mas não: era algo vivo.
Algo humano.
Quem quer que fosse, não estava preparado como ele para as
condições inclementes das montanhas geladas. Vestia-se em trapos
imundos que esvoaçavam como se lutassem para se desgarrar do corpo. Andava com dificuldade, apoiado por um cajado retorcido. Era
um velho. Seu rosto era cheio de pústulas e feridas. Seus cabelos e
sua barba eram ralos, quebradiços, revelando manchas e rugas na pele
macilenta. As mãos encarquilhadas tinham unhas amarelas e compridas. Por entre seus lábios rachados, surgiu uma voz rouca:
— Eu sou o guardião das pontes desta terra. E, se quiser atravessar
a ponte, deve responder a meu enigma.
Apesar de si mesmo, Ruff sentiu os olhos arderem, lacrimejando,
pela voz feia do velho. Ele perdera a conta de quanto tempo passara
sem ouvir outra voz. Qualquer voz. Lembrava-se das vozes de Dunnius e Niccolas, do prior e de Thondin, de Korin e de Áxia. Mas simplesmente travar um diálogo com outra pessoa, por mais absurdo que
fosse, naquele momento era extasiante.
A figura alquebrada mantinha-se firme do outro lado do desfiladeiro.
— Sei reconhecer um sinal sobrenatural quando vejo — disse Ruff.
— Se está neste lugar deserto e surgiu quando fiz uma ponte rudimentar, você não pertence ao mundo dos mortais. Então não falarei como
se você fosse um mero humano. Mas aviso que não deve tentar deter
meu avanço.
O velho soltou uma risada horrenda.
— Nenhuma ameaça me assusta, jovem. Nenhum destino me
amedronta, pois meu destino já é o pior! Sou vítima de uma maldição,
condenado por minha própria covardia. Estou em todos os lugares
ao mesmo tempo, e em nenhum! Vivo eternamente na tarefa fútil de
guardar pontes que não me pertencem. Repito enigmas que não criei,
punindo aqueles que não conhecem suas respostas arbitrárias. Minha
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vida não tem sentido, e qualquer sofrimento seria uma diversão. Qualquer coisa que não fossem pontes ou charadas!
— Minha missão é deter o fim do mundo.
— Talvez, com o fim do mundo, eu tenha descanso. Ou, talvez, eu
também guarde a ponte que um dia levará todos os mortais ao além-túmulo. E, mesmo se eu desejasse não fazer a pergunta, sou incapaz
disso. Então perguntarei. Se quiser atravessar a ponte, responda ao
enigma.
Ruff engoliu em seco.
— Fale.
O velho ergueu os braços, num gesto teatral.
— Responda! O bravo me teme, o tolo me conhece. O pobre me
possui e de mim o rico tem falta. O que sou eu?
Como em resposta ao gesticular do velho, o gelo ao redor dos pés
de Ruff começou a rachar. Os paredões do outro lado do desfiladeiro
soltaram fragmentos, o vento ficou mais forte. Quem quer que fosse,
o homem era amaldiçoado com um poder terrível — assim como o
próprio Ruff.
— Responda!
O coração do jovem clérigo acelerou. Um riso fraco surgiu em seu
peito. Sua vida, a sobrevivência do mundo, tudo dependia de uma charada. Como um jogo de crianças.
E ele não sabia a resposta.
Ruff começou a rir.
O velho bateu com o cajado no chão. Atrás de Ruff, uma montanha sacudiu-se em avalanche. Ele não sabia a resposta. Sua mente
estava vazia, ele só conseguia pensar no absurdo que era seu fracasso
antes mesmo de começar, por algo tão sem sentido quanto um velho
amaldiçoado e um enigma simplório.
Enquanto a brancura se desfazia num desmoronamento atrás
dele, Ruff gargalhava. Não conseguia pensar em nada.
Nada.
— O que sou?
De repente, surgiu-lhe a resposta:
— Nada! — berrou o clérigo.
O velho abaixou os braços. Deu um sorriso cansado, fazendo sua
pele expelir líquido nauseabundo pelas feridas.
— Correto.
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E, mesmo enquanto falava aquilo, ele fazia uma centena de perguntas e respostas em uma centena de lugares. Ruff era só mais um, a
ponte era só mais uma.
O velho afastou-se e sumiu na neve erguida pelo vento.
Ruff Ghanor segurou-se em sua ponte de corda improvisada e
atravessou o desfiladeiro.
Seguiu por entre os dois paredões e enfim avistou a enorme construção de pedra.

Meses antes.
— Você, Ruff Ghanor, é o Devorador de Mundos.
As palavras do anjo ressoaram em seus ouvidos. Ruff sentia como
se tivesse acabado de levar um golpe na cabeça. Estava tonto, desorientado. Foi tomado de um medo primitivo. Medo de si mesmo.
Medo da verdade.
Com os olhos arregalados, as sobrancelhas arqueadas, a boca
aberta de horror, olhou para Korin, em busca de alguma palavra, alguma piada, algum conforto. Mas o amigo afastou-se um passo. Ergueu
a mão, como se para se proteger dele. Korin estava com medo.
A enviada dos deuses sorria. Um sorriso lindo e benevolente. Ela
parecia ter dado a alguém a melhor notícia de sua vida. Seu rosto estava corado e seu brilho dourado era mais forte do que nunca.
— Não — Ruff protestou com voz fraca.
— Não tente rejeitar seu destino, Ruff Ghanor — disse o anjo.
— Não tente abrir mão da honra que os deuses lhe concederam. Você
é o escolhido.
— Não...
— O escolhido para destruir o mundo.
Ruff tremia. Notou que estava agarrando o martelo com força;
achou que o cabo podia rachar. Korin se afastou ainda mais. A verdade
era terrível, e então Ruff Ghanor abandonou tudo que aprendera desde que fora achado na caverna. Abandonou as palavras e a civilização:
ergueu sua arma e atacou o anjo, com um urro bestial, uma fúria cega.
Como uma criança, pensou que, se matasse a mensageira, poderia fingir que nada daquilo havia acontecido.
A mulher levantou sua espada de duas mãos num instante,
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bloqueando o golpe de Ruff. A arma celestial brilhou com a mesma
luz dourada que o anjo emitia. Ela o empurrou para trás e o clérigo
resvalou nas pedras. Então, derrotado, se deixou cair de joelhos.
— Sua raiva não é contra mim, Ruff Ghanor. Sua raiva não é contra
o que é divino e bom. Vai aprender que sua raiva é contra a maldade
deste mundo.
— Eu me recuso! — ele gritou.
A enviada sorriu. Em seu rosto, nenhum traço de agressividade.
— Ninguém pode recusar o destino que os deuses impõem. Você
é o escolhido. Irá cumprir sua missão.
— Por quê? — foi o que restou ao clérigo.
— O mundo é mau, Ruff Ghanor. Olhe a seu redor. Existe morte.
Fome. Ganância. Violência. Mesmo perto de seu mosteiro, que lhe
parecia um pequeno pedaço do paraíso, humanos mataram uma velha
senhora sem motivo nenhum. — Ela virou a cabeça de leve, com um
sorriso bom e condescendente. — Um menino adoeceu e morreu sem
que seu fim fizesse nenhum sentido.
O anjo falava da velha Ulma. De Rion, o irmão de Áxia. Episódios
de morte e tristeza na vida de Ruff.
Ela se aproximou, flutuando, e tocou a cabeça do clérigo com a
mão.
— E isso é só o que se passa em um mosteiro isolado, em uma
pequena aldeia. Nestas terras, clérigos usam o nome dos deuses para
oprimir o povo. Nobres escondem-se em fortalezas e mandam soldados para matar quem lhes desobedece. Monstros vagam pelas estradas. Nos reinos distantes, exércitos chacinam uns aos outros. Milhares entregam suas vidas para a guerra, a fome e a doença, em nome de
um punhado de reis. Irmãos esfaqueiam irmãos, todos são cheios de
medo e ódio. O mundo está doente e não há cura.
Ruff Ghanor engoliu em seco.
— Isso vem acontecendo há eras — continuou o anjo. — Há muito
os deuses sabem que a Criação foi um erro e é preciso apagá-lo. Nossos senhores divinos já enviaram algo como você. Era uma criatura
perfeita de destruição: uma fera pura, sem pecado, que existia apenas
para devorar. Mas o Devorador de Mundos foi derrotado.
O anjo disse aquilo com uma expressão de pesar.
— Mas você é superior, Ruff Ghanor — seu rosto se iluminou de
novo. — Você venceu Zamir. Agora nada pode detê-lo.
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Uma percepção começou a descer sobre Ruff. Súbito, ele parou de
tremer. Então uma tremedeira diferente começou. Era raiva.
— Desde que o primeiro Devorador foi vencido, os deuses esperaram — disse a celestial. — Eles não têm pressa, mas nunca esquecem. Por isso você está aqui. Já está cumprindo seu destino. Já matou
demônios, já devorou parte da terra com o dom que os deuses lhe
concederam.
Silêncio.
— Como é seu nome? — disse Ruff, de repente.
A mulher hesitou.
— Meu nome?
— Seu nome. Como é seu nome?
Ela abriu seu sorriso de novo.
— O nome que os deuses me concederam é Bellitz.
O clérigo se ergueu.
— Pois bem, Bellitz. Ouça minha resposta para os deuses.
Ele estreitou os olhos.
— Nunca — disse Ruff Ghanor.

Era muito maior do que o mosteiro de São Arnaldo.
O prédio que se erguia no meio do gelo tinha paredes imensas,
altas e grossas, além de múltiplas torres com vários andares de altura.
Não havia janelas na frente da construção e toda a estrutura parecia
uma fortaleza. No entanto, o exterior das paredes era entalhado com
esmero, baixos relevos retratando a vida de incontáveis santos. Lá estava Santa Imuen passando despercebida por entre exércitos inimigos.
São Theodric sendo torturado por invasores estrangeiros para defender seus irmãos em armas. Santa Fryeda sendo queimada e seu corpo
nunca se consumindo nas fogueiras dos hereges. Ruff conhecia todas
aquelas histórias.
Destacando-se no meio das figuras, a imagem de Santa Crysnia. A
clériga surda e muda que conseguia compreender todos os idiomas do
mundo, expressar-se por sinais e pensamentos para todas as pessoas e
animais. Diziam as lendas que Santa Crysnia podia entender qualquer
criatura apenas olhando-a com atenção, perceber seus sentimentos
e suas verdadeiras intenções. Era a padroeira dos viajantes que che23

gavam a terras estranhas e precisavam compreender os nativos, dos
estudantes que mergulhavam em tomos escritos em línguas perdidas,
de todos aqueles que desejavam se comunicar e não conseguiam. A representação da santa era maior que todas as outras, e imagens de seus
fiéis estavam entalhadas por toda a volta da gigantesca porta de pedra.
Ruff agarrou a aldrava, que tinha o formato de um grande anel
no nariz de uma face grotesca, feita de bronze. Bateu uma, duas, três
vezes na porta. Em um instante, suas batidas foram respondidas pelo
soar de um sino numa das torres altas. A cada badalada, uma chuva de
fragmentos de gelo caiu por sobre o clérigo. Todo o ambiente branco e
quieto foi tomado pelo som metálico.
Então tudo ficou em silêncio.
Alguns minutos depois, Ruff começou a ouvir um som de rangido
dentro das muralhas. Laboriosamente, as portas se abriram. Um espaço de menos de meio metro surgiu por entre a pedra e, daquele vão
estreito, saiu um homem baixo.
Era totalmente careca, seu rosto envelhecido, mas não maltratado. Tinha os olhos quase fechados e exibia um sorriso tranquilo. Vestia-se num hábito monástico simples — algodão cru – amarrado na
cintura por uma corda esfiapada. Calçava sandálias abertas. O frio não
parecia incomodá-lo.
Olhou para cima, mirando o rosto de Ruff Ghanor.
— Preciso entrar no mosteiro — disse Ruff.
O homenzinho olhou-o de cima a baixo. Deu uma risada curta e
então lhe virou as costas. Sumiu pelo vão, retornando ao interior do
prédio, e as portas se fecharam.
Ruff permaneceu de pé, atônito como um paspalho, olhando as
paredes e a porta, a pedra trabalhada e indiferente.
Bateu mais algumas vezes, e os sinos ressoaram, mas ninguém
veio vê-lo. Então decidiu sentar e esperar.
A noite chegou cedo, e a manhã não demorou. Ele dormiu encolhido dentro de suas roupas e acordou meio coberto por uma camada
de neve. Comeu uma das últimas partes de sua ração de viagem e bateu na porta.
Os sinos badalaram, como ele esperava. Veio um novo som de
rangido e, sem demora, o mesmo homem baixo e velho surgiu pela
abertura estreita.
— Este é o mosteiro de Santa Crysnia, não? — disse Ruff. — Sei
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que vocês são monges enclausurados, mas também sei que admitem
peregrinos. Descobri sua localização e fiz a viagem sozinho, a pé,
como ditam as tradições. Trilhei o caminho santo e enfrentei as provações que os deuses me enviaram. Tenho o direito de entrar.
O outro mediu-o do capuz às botas mais uma vez. Deu um suspiro
de decepção, balançou a cabeça e virou-se para desaparecer no interior do mosteiro.
As portas se fecharam.
Ruff insistiu de novo, batendo repetidas vezes com a aldrava na
porta fechada. Os sinos badalaram em resposta, e ele bateu de novo e
de novo, irritando-se cada vez mais.
— Não querem me deixar entrar? — disse para a porta fechada.
— Vou incomodá-los até que deixem!
E a vastidão de gelo e neve foi tomada pelo badalar dos sinos durante quase uma hora, mas nada aconteceu. Por fim, Ruff deixou-se
cair sentado e esperou mais um dia passar.
Comeu. Só tinha ração para mais um dia.
De manhã, bateu de novo à porta. Depois do esperado badalar dos
sinos e do rangido dos mecanismos internos, mais uma vez surgiu o
homenzinho vestido em seu robe grosseiro.
Encontrou Ruff Ghanor de pé, tremendo de frio. Ele havia removido as peles e as camadas de lã espessa. Vestia apenas uma túnica e
calças de pano. Agarrava a si mesmo, tentando em vão se aquecer.
Seus lábios já estavam azuis.
— É isso que você quer, não? — gaguejou Ruff. — Quer que eu prove meu valor vivendo como vocês. Bem, não tenho um robe de monge,
mas isto também não me aquece nada! Aqui estou. Deixe-me entrar.
O homem olhou para ele. Balançou a cabeça e se virou. Pelo menos daquela vez não houve nenhum riso de desdém.
Ruff chutou e esmurrou as portas fechadas.
— Eu não preciso disso! — gritou. — Não preciso me submeter a
seu teste, o que quer que seja! Posso fazer a terra se abrir e suas paredes
se racharem! Posso entrar nesse pardieiro por bem ou por mal!
Mas, é claro, não fez isso.
Na manhã seguinte, ele estava quase morto. Resistira ao frio apenas pela magia de São Arnaldo, rezando por um pouco de calor. Também havia consumido a última parte da ração. Bateu na porta sem
força, exaurido por aguentar a temperatura.
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Quando o velho baixo surgiu, Ruff abriu a boca para dizer algo,
mas se conteve. Ficou em silêncio.
O homenzinho balançou a cabeça e voltou para o interior do mosteiro.
Ruff passou o dia com fome e frio terríveis. Canalizou toda sua
força de vontade para que a magia do santo o aquecesse. Quando veio
a manhã, ele não se levantou, não bateu na porta. Ficou sentado de
pernas cruzadas, pensando em sua missão, em si mesmo, em sua vida.
Então o próprio frio apagou todos os pensamentos. Ele até mesmo
deixou de rezar, abriu mão da magia divina. Por um instante, pensou
que estava morrendo. Completamente passivo, desistiu de resistir às
sensações, de tentar ordenar a mente.
Desistiu de bater na porta.
Apenas aceitou qualquer coisa que lhe acontecesse.
As horas passaram. Então ele ouviu o rangido lá de dentro. As portas se abriram e o homenzinho surgiu por entre o vão. Observou Ruff
por longos momentos. O jovem clérigo não se levantou. Nem mesmo
ergueu os olhos. Apenas ficou parado, aceitando o que o mundo lhe
impunha.
— Você está pronto — disse o velho monge. — Entre.

Antes.
Bellitz sorriu de novo — mas dessa vez era um sorriso condescendente, como se o clérigo fosse uma criança. Um menino que acabara
de falar algo muito ignorante, mas mesmo assim gracioso.
— Oh, Ruff Ghanor. Oh, mortal. Ninguém diz não aos deuses.
Não seja tão presunçoso.
— Eles querem que eu destrua o mundo? — Ghanor rosnou.
— Nunca! Não usarei mais o poder do terremoto! Viverei o resto de
meus dias isolado na floresta!
— Você acha mesmo que tem controle sobre o próprio destino?
— Posso não ter controle sobre minha vida... Mas tenho sobre minha morte.
Ruff se abaixou de repente, agarrou uma espada que estava caída
no chão. Segurou o cabo com as duas mãos e apontou a lâmina para a
própria garganta.
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— Nada podem fazer com um Devorador de Mundos morto!
— Haverá outro — disse Bellitz, com voz suave. Quase triste.
Ruff interrompeu o movimento antes que a ponta da espada perfurasse a pele.
— Você é o segundo Devorador de Mundos, Ruff Ghanor, mas
não o último. Não se falhar em sua missão. Os deuses conhecem os
mortais, sabem que não existe chance de redenção. O tempo da humanidade acabou, todos devem morrer pelo julgamento divino. Se
você se recusar, os deuses arranjarão para que tenha de lutar de novo.
E, se você morrer, nascerá outro Devorador. Talvez um humano, como
você mesmo. Talvez uma fera, como seu antecessor. Talvez uma força
da natureza, como um tufão ou um maremoto. De uma forma ou de
outra, o Devorador atacará o mundo corrupto e irá destruí-lo.
Ruff não estivera blefando. A morte seria uma saída fácil naquele
momento, mas não era uma opção. Ele não poderia fugir à responsabilidade. Como acontecera desde seu nascimento, ele não escolhia seus
deveres, mas precisava cumpri-los mesmo assim. Os erros de outras
pessoas, os anseios de deuses, as expectativas de mestres inclementes. Tudo jogado em seu colo — e não lhe restava alternativa, exceto
enfrentá-los.
Largou a espada.
Ficou um longo tempo calado.
Notou que havia muitos olhos nele. Korin tentando conter o pavor. Os soldados esforçando-se para compreender o que se passava.
Os hobgoblins sobreviventes, prostrados por estarem diante do homem que matara seu mestre e de uma legítima manifestação divina.
Os olhos de Bellitz, que traziam o julgamento dos deuses, seu presente terrível.
Ruff esperou que alguma ideia lhe viesse. Alguma resposta. Qualquer coisa.
Mas era um jogo sem vencedor. Tudo já estava planejado muito
antes de seu nascimento, continuaria em movimento mesmo que ele
morresse. Ruff Ghanor era o Devorador de Mundos e, caso recusasse
a tarefa, ela seria desempenhada por outro. Ele ficou em silêncio por
um longo tempo.
— O que... — disse, por fim. — O que quer que eu faça?
— Apenas continue trilhando seu caminho, Ruff Ghanor. Faça o
que lhe for natural. Volte para a cidade onde estão seus amigos e reaja
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ao que acontece a seu redor. Você vai cumprir seu destino. O mundo
será destruído.
Então, em uma premonição, um delírio ou apenas uma imaginação desenfreada, Ruff enxergou a guerra. Viu-se no comando de um
exército, na linha de frente. Viu-se golpeando o chão e fazendo a terra
se abrir. Vales desapareciam ante seu toque, batalhões inimigos eram
tragados pela devastação. Viu múltiplas bandeiras se erguendo contra
ele e umas contra as outras. Era o caos. E ele no centro de tudo, impondo a ordem pela morte.
Transformando o que existia em nada.
Viu-se sozinho numa terra árida e rachada. Sua imagem ergueu
o punho e o céu começou a escurecer. Como se nem mesmo aquilo
pudesse resistir a seu toque.
Tudo em que ele tocava morria.
— Fique em paz, Ruff Ghanor — Bellitz aproximou-se e tocou sua
testa. — Você é o mais abençoado entre todos os mortais. No meio de
todas as criaturas que vivem sem saber por que, que agem sem certeza
de fazer o certo, você pode ficar calmo. Conhece o propósito de sua
vida e o caminho correto a seguir. Você é o maior dos santos, pois não
precisa duvidar de si mesmo.
Houve uma explosão de brilho dourado e o anjo sumiu.
Ruff Ghanor deixou-se cair no chão despedaçado. Korin precisou
da ajuda de dois guerreiros para mover seu corpo inerte.

Ele atravessou o pórtico para o mosteiro de Santa Crysnia e imediatamente desabou de frio e fraqueza. Os monges que vieram ajudá-lo usavam os mesmos hábitos leves, de algodão cru, do velho que
o recebera. Colocaram Ruff numa tina de água quente, para que seu
corpo recuperasse a temperatura. Depois deixaram que descansasse
num quarto que mais parecia uma cela. Deram-lhe suas roupas quentes. Mas ninguém falou com ele.
Ruff acordou depois de quase um dia inteiro dormindo. Devorou
a comida que lhe serviram e sentiu-se como se mais uma vez tivesse
7 anos, acabando de chegar ao mosteiro de São Arnaldo. Depois, decidiu sair do quarto.
Diferente do lugar onde ele fora criado, ali não havia ninguém que
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não pertencesse à ordem. Homens e mulheres trajados com os mesmos robes simples, aparentemente sem sentir frio, e todos em silêncio.
Tudo que se ouvia no mosteiro de Santa Crysnia eram os passos nos
corredores amplos, o som de esfregões limpando o chão e o virar de
páginas de pesados livros nas salas de estudo.
O prédio era enorme e gelado. Tinha vários andares ligados por
escadarias imensas, serpenteantes. Ruff não fazia ideia de quantas
pessoas viviam lá ou de como sobreviviam no meio do gelo. A comida
que haviam lhe servido era uma espécie de mingau sem gosto, mas
muito nutritivo. Mais tarde, descobriu que era feito de raízes que cresciam sob o solo congelado.
Ele procurou o velho, na esperança de que fosse a autoridade ali.
Encontrou-o após vagar sem rumo algumas horas. Estava meditando
num pátio aberto, a neve caindo sobre seus ombros e sua cabeça calva.
— Imagino que saiba por que estou aqui — disse Ruff.
O monge não respondeu.
— Já percebi que fazem votos de silêncio. No lugar onde fui criado,
esse costume foi abandonado eras atrás. Estávamos mais preocupados
com servir às pessoas da aldeia a nosso redor. E o prior preocupava-se
em enfrentar o dragão Zamir. Mas imagino que, pela natureza do que
vocês têm aqui, precisem ficar calados.
Silêncio.
Não apenas silêncio: Ruff parecia não existir. O monge não lhe
dava qualquer atenção, não reagia.
Conhecendo religiosos por tempo suficiente para entendê-los,
Ruff Ghanor tirou suas roupas quentes, sentou-se no chão perto do
velho e parou de falar. Em pouco tempo, sua mente vagava sem amarras, numa meditação livre, até que ele parou de pensar qualquer coisa.
Sentia o frio da neve sobre a pele nua, a dureza do chão de terra congelada, o cheiro úmido da pedra que formava as paredes.
Ficou assim até anoitecer. Não percebeu quando o monge se ergueu e foi fazer outra coisa. Quando notou o tempo que passara, também se levantou. Andando a esmo pelo mosteiro, viu que serviam um
jantar no enorme refeitório. A comida era o mesmo mingau insosso.
Ele se sentou e comeu sem prazer, sem desgosto. Todos estavam em
silêncio, o único barulho vinha das colheres raspando nas tigelas de
argila. Tudo ao redor era marrom, cinza ou bege. Quase não havia
estímulos. Ninguém olhava em seus olhos.
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Ruff sentiu-se perdido naquela multidão quieta. Quase esquecia
de si mesmo, de quem era, de seu destino. Isso lhe trouxe uma paz
tremenda. Quando acabou o mingau, ficou de pé e, sem que precisasse
receber ordens, achou a cozinha, onde se pôs a lavar as tigelas. Depois
foi dormir, acordou e quis ficar ali para sempre.
— Talvez este seja meu lugar — murmurou para si mesmo. — Que
mal pode fazer um Devorador de Mundos que não faz parte do mundo?
Perdeu a conta dos dias, envolto na delícia de quase não existir.
Ninguém dava nenhuma mostra de notar sua presença. Todos se ignoravam mutuamente, exceto quando precisavam trabalhar juntos. Ninguém lhe dava ordens. Todos os dias eram iguais e não rumavam para
qualquer ponto culminante. Não havia objetivo. Não havia futuro.
Por isso parecia também não haver passado.
Certo dia, os sinos badalaram um toque diferente. Ele não ouvira
ainda aquela cadência e imaginou o que significava.
Então uma surpresa: no fundo do corredor, uma voz humana.
Aquele era um dia especial. O dia em que um dos irmãos era liberado de seu voto de silêncio e podia falar o que quisesse. Ruff surpreendeu-se quando o homem — um tipo alto e loiro, com quem ele
cruzara diversas vezes desde que chegara ao mosteiro — veio até ele.
O monge chegou bem perto de Ruff e disse:
— Seu lugar não é aqui.
Ruff, atônito, não respondeu.
— Você não é como nós — continuou o outro. — Um monge que
traja uma armadura? Que carrega armas? Você desfruta agora da paz
de nosso mosteiro, mas vem carregado de turbilhão. Você foi criado
com obrigações brandas e votos fracos. Não aprendeu a ficar em silêncio e imagino que podia sair de seu mosteiro quando quisesse. Você
não era enclausurado. Não é um de nós. Sugiro que faça o que veio
fazer e vá embora.
Com aquelas palavras, o paraíso falso de Ruff Ghanor acabou. Fora
uma boa ilusão durante alguns dias, mas nunca poderia ser realidade.
Ele não era um monge sem nome, perdido num claustro inacessível,
junto a outros irmãos enclausurados e silenciosos. Era um guerreiro.
Tinha um nome que ressoava nas eras. Tinha um destino.
E tinha um propósito. A paz era tentadora, mas ele não viajara até
ali para obter paz.
— Eu li sobre seu fosso — disse Ruff. — Leve-me até lá.
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— Muitos descobriram sobre o fosso ao longo dos séculos — o
monge respondeu. — Poucos chegaram até aqui. Dentre os que chegaram, apenas um punhado realmente teve coragem para usá-lo. Nem
mesmo nós, nos dias em que recebemos permissão de falar, ousamos
utilizar essa bênção. O que é tão importante que merece ser dito no
fosso?
Ruff deu um sorriso lupino. Definitivamente não era um monge
enclausurado. A inquietude queimou dentro dele como um incêndio.
— Há quase um ano, os deuses me mandaram uma mensagem —
ele disse. — E agora precisam ouvir a resposta.
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