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Para Sarah
Que sempre se agarra a seus sonhos!
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AVISO LEGAL
O leitor atento pode notar discrepâncias em alguns detalhes de mais contos
contemporâneos. Este é, sem dúvida, devido às histórias fragmentárias que sobrevivem até
os dias atuais. Muitos registros foram perdidos durante os anos seguintes a Era do Caos e
Cem Reinos e outros distorcidas pela tradição oral.

NOTA DO AUTOR
Imensamente generosa com “seu mundo especial” de Darkover, Marion adora encorajar
novos escritores. Já éramos amigas quando ela começou a editar as antologias de
DARKOVER e SWORD & SORCERESS. A combinação entre minha “voz” natural literária e o
que ela estava procurando foi extraordinária. Ela amou ler o que eu adorei escrever, e
frequentemente citou “A Morte de Brendan Ensolare” (QUATRO LUAS de DARKOVER, DAW,
1988) como uma de suas favoritas.
Quando a saúde de Marion piorou, fui convidada a trabalhar com ela em um ou mais
romances de Darkover. Decidimos que melhor do que estender a história da “moderna”
Darkover, nós retornaríamos à Era do Caos. Marion avistou uma trilogia começando com a
Rebelião Hastur e Forja de Zandru, a duradoura amizade entre Varzil o Bom e Carolin
Hastur, e ampliando a explosão de Hali e a assinatura da Aliança. Enquanto eu escrevia
notas o mais rápido de podia, ela sentava-se com olhos atentos e começava uma história
com, “Agora, os Hasturs tentariam controlar os piores excessos das armas de laran, mas
eles estavam sempre com outras em desenvolvimento...” ou “É claro, Varzil e Carolin foram
mencionados nos contos de amantes prometidos que pereceram na destruição de
Neskaya...”.
Aqui está aquele conto.
Deborah J. Ross Março 2001

"Não é são os dias de lírio que moldam nossas almas, mas
sim as congeladas noites de inverno, quando nos
encontramos na entrada da Forja de Zandru e
descobrimos quem realmente somos."
~Felicia Leynier

PRÓLOGO

O garoto veio para dar adeus a seu pai enquanto a luz de brasas se apagando
bruxuleava na lareira de pedra. Ele estremeceu, pensando na noite lá fora e no
cavaleiro que viria para levá-lo embora. Com uma paciência além de seu vinte anos,
ele esperou que seu pai dissesse as palavras que o mandariam para longe, talvez
para sempre.
Por um longo momento, o homem envolto pelos cobertores rasgados não se
movera. Apenas o vagaroso movimento de seu peito e o brilho em seus olhos
indicavam que ainda estava vivo. O antigo ferimento em seus pulmões, de um tempo
sobre o qual nunca falava, o tinha deixado a beira da morte antes, e nas duas vezes,
ele se recuperara.
Pai, por favor, não morra, o garoto pensou, e perguntou-se novamente se era por
isso que estava sendo mandado embora. Para Arilinn, tão longe, para viver entre
bruxos e animais.
- Eduin. - Um sussurro, como uma chuva de cinzas. - Meu filho.
Lágrimas surgiram nos olhos do garoto, mas ele lutou contra o desejo de jogar-se
nos braços de seu pai, enterrar sua face na espessa barba grisalha, para sentir os
finos braços de ferro ao seu redor.
- Não sei se um dia o verei de novo. Você é minha última esperança.
- Eu não o decepcionarei, Pai.
Os ombros do homem subiram e desceram sob as camadas de cobertores.
- E o que você vai fazer?
- Ir para Arilinn. Para tornar-me um... - a criança tropeçou na palavra
desconhecida, -... um laranzu. O feiticeiro mais poderoso de toda Darkover.
- Como seu pai antes de você.
Eduin concordou, a testa franzida. Se seu pai foi o laranzu mais poderoso no
mundo, porque viviam tão longe de todos? Porque passam tanta fome e frio no
inverno, e vestem roupas remendadas. Ele sabia que os Hasturs tinham algo a ver
com isso. Sua mãe, enquanto ainda vivia, tinha lhe ensinado a nunca perguntar. Mas
se não o fizesse, poderia nunca mais ter outra chance.
Como se sentindo as questões, o pai do garoto chamou-o para mais perto e
envolveu-o com um braço.
- É tão jovem para carregar tal fardo, mesmo assim você é tudo o que me restou.
Seus irmãos... - Sua voz sumiu.
Eles falharam.
- Quem é você? - seu pai perguntou em um tom diferente.
- Porque, Eduin MacEarn, como me chamou, Pai.
- Ouça cuidadosamente. Sua mãe não sabia nada do que estou prestes a lhe
contar. Sabia apenas que fui ferido na guerra e que procurava paz e esquecimento.
Então usei o nome dela e comecei uma nova vida aqui. Mas o passado deve ser
esclarecido.
Eduin estremeceu na iminência de um enorme mistério.

Eduin estremeceu na iminência de um enorme mistério.
- Seu verdadeiro nome, meu filho, é Eduin Deslucido e é o único herdeiro do que foi antes
um vasto reino. Seu tio era Rei Damian Deslucido, um homem de visão privilegiada,
comandante de Ambervale e Linn… - os nomes rolavam de sua língua como
encantamentos, -... e Monte Kinnally, Verdanta e Hawksflight e depois Acosta. Mas agora

tudo se foi, até mesmo a lembrança daquele grande homem. Destruído pelos traiçoeiros
Hasturs, que sua punição dure centenas de anos! Em seu desejo por poder, assassinaram
seu tio e seu primo Belisar, que teria sido rei depois dele. Eles derramaram fogo dos céus e
transformaram duas Torres em ruínas. Pensam que também pereci.
- Não, Pai, você não!
- Mas Zandru sorriu para mim e eu escapei. Vim para cá, usei o nome de sua mãe, e
esperei. Pensava que se recuperasse minha força, poderia voltar ao mundo e trazer os
cruéis Hasturs à justiça. Mas, - indicando seu peito com a mão livre, - este corpo sofreu
demais nas mãos deles.
Os pulmões do velho chiavam. - Quando seus irmãos chegaram à idade, comecei a ter
esperanças novamente, que pudesse mandá-los em meu lugar. Eram bons garotos, filhos
amáveis. Tentaram o máximo. Percebi então que os Hasturs são muito poderosos para
qualquer assassino comum, não importa o quão justa seja a causa.
Eduin estremeceu novamente. Mal se lembrava de seus irmãos, apenas que eram altos e
fortes. Como poderia ter sucesso onde eles falharam?
- Há um grande senso de justiça em tudo isso, - o velho disse com um sorriso torto. - Que
você, o filho de Rumail Deslucido, levará à destruição o filho da bruxa amaldiçoada,
Taniquel Hastur-Acosta, e todos os outros naquele miserável Ninho que a acolheu!
Ele começou a tossir violentamente. O garoto correu até a mesa do outro da sala e trouxe
um copo gasto de madeira com uma infusão de ervas.
- Nunca deve enfrentar os Hastur pela força de exércitos, - o velho disse, - pois desse
modo só chegará ao desastre. Ao invés disso, cultive seu talento. Mereça seu lugar nas
Torres. Observe e aprenda. Espere. O tempo certo virá. Encontrará Hasturs ali, disso tenho
certeza. O talento de laran corre profundamente naquela família, como na nossa. Faça
amigos entre eles, ganhe sua confiança, obtenha permissão para entrar em suas casas. Mas
nunca tema sua força. Você tem um Dom bem além do de qualquer um deles. Quando a
hora chegar, mostrarei a você como usá-lo.
O velho parou, mas o garoto sabia que ainda havia mais.
- Não traia a si mesmo agredindo membros menores daquela Casa. Salve seus esforços
para seus verdadeiros alvos... a culpada e seus descendentes. Os fantasmas de Damian
Deslucido, de Príncipe Belisar, e de todos aqueles que morreram em sua gloriosa causa
estão contando com você. Eu estou contando com você!
Sons de cascos soaram no pátio externo. O garoto olhou para o manto dobrado em cima
da trouxa ao lado da porta. Passou os braços ao redor de seu pai e sussurrou mais uma
vez... talvez pela última vez...
- Não o decepcionarei, Pai. Não o decepcionarei!

______ ______
LIVRO I

______ ______

CAPÍTULO 01
O grande sol vermelho de Darkover inclinava-se no pátio de entrada da Torre Arilinn em
uma manhã de outono. Granito polido intercalado com pedra azul translúcida formava o
chão e duas paredes. Eram moldados e unidos tão artisticamente que nenhuma folha de
grama ou trepadeira nascia ali. Subindo abruptamente, as paredes formavam um precipício
que bloqueava o frio da noite. Na extremidade distante, a graciosa curva de um arco
cercava o Véu furta-cor através do qual apenas aqueles de puro sangue Hastur, a casta
aristocrática de Darkover dotada com poderes psíquicos, podia passar. Na luz oblíqua do
amanhecer, o Véu assemelhava-se a uma cascata de cores do arco-íris.
Quando se infiltrou no pátio na hora mais escura da noite, Varzil Ridenow não ousou
chegar muito perto do Véu. Mesmo ali, no canto onde se encolhia para tirar um cochilo até
o amanhecer, ele sentia seu poder dançando através de seus nervos.
Se houvesse qualquer outra maneira...
As palavras ecoaram em sua mente como o refrão de uma balada. Ele era um Ridenow e
tinha o dom do laran, o verdadeiro donas. Sabia disso desde que ouvira pela primeira vez
um Ya-men cantando seus lamentos nas colinas distantes sob as quatro luas do Solstício de
Verão. Tinha oito anos, velho o bastante para perceber que havia algo além do que podia
ser visto ou tocado, e velho o bastante para saber que devia manter silêncio sobre isso.
Tinha visto o modo como seu pai, Dom Felix Ridenow, mantinha silêncio e o maxilar
tenso quanto ao assunto. Agora tinha dezesseis, mais velho do que a maioria quando
começavam seu treinamento na Torre, e seu pai adoraria esquecer logo toda a questão e
fingir que seu filho mais novo era normal.
Varzil viajara por todos os extensos quilômetros de sua casa até Arilinn, junto com seu pai
e parentes, para ser formalmente apresentado ao Conselho Comyn. Seu irmão mais velho,
Harald, que era herdeiro de Água Doce, passara por uma inspeção similar há uns três anos
atrás, mas Varzil era então muito jovem para vir com ele. Seu atual reconhecimento era
claramente uma manobra política para fortalecer a posição de Ridenow. Muitas das outras
grandes Casas ainda os consideravam aproveitadores, pouco mais civilizados do que seus
ancestrais das Cidades Secas. Humilhava-os conceder a qualquer Ridenow o respeito de um
verdadeiro igual.
Varzil viajara por todos os extensos quilômetros de sua casa até Arilinn, junto com seu pai
e parentes, para ser formalmente apresentado ao Conselho Comyn. Seu irmão mais velho,
Harald, que era herdeiro de Água Doce, passara por uma inspeção similar há uns três anos
atrás, mas Varzil era então muito jovem para vir com ele. Seu atual reconhecimento era
claramente uma manobra política para fortalecer a posição de Ridenow. Muitas das outras
grandes Casas ainda os consideravam aproveitadores, pouco mais civilizados do que seus
ancestrais das Cidades Secas. Humilhava-os conceder a qualquer Ridenow o respeito de um
verdadeiro igual.
A paz que Allart Hastur havia forjado entre seu próprio reino e aqueles de Ridenow não
era longa e nem profunda para apagar a lembrança do sangrento conflito que viera antes.
Dom Felix foi escrupulosamente educado com os Hasturs, mas Varzil sentiu a dúvida neles...
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