Prefácio

Escrevi o livro ‘’guerreiro da luz’’, baseado em
um sonho. O livro traz a história de um grande
guerreiro

que

alcançavam

junto

imensas

de

seu

vitórias,

fiel
o

exército

exército

do

guerreiro da luz é considerado ‘’invencível’’,
porém esta história muda quando no seu caminho
aparece o seu maior inimigo, e o pior de tudo, ele
pode ser imortal! O guerreiro vive um dilema:
pois como ele pode derrotar seu inimigo, sendo ele
a pessoa que ele mais ama? Embarque nessa
surpreendente

história

de

ficção,

magia,

aventura e coragem e aprenda sobre tudo que
não existe ódio no coração de um guerreiro...

A Autora

-Existe uma lenda sobre um grande guerreiro e seu
poderoso exército, um exército feito de batalhadores
capazes de darem a vida pelo seu reino, um exército
chamado de ‘’ guerreiros’’, que carregavam no
coração um espirito de vitória, e que seguiam
fielmente o seu líder, o grande ‘’ guerreiro da luz’’.
A cada batalha, a cada confronto com o exército
inimigo, os guerreiros são guiados pelo grito de
espirito do grande guerreiro da luz, cujo lema é ‘’
guerreiros lutem!”, e a batalha começa, e o sangue
jorrava sobre as areias, o sangue de todos os
inimigos menos o de um, o de Jhon Dowland, que
esse está destinado ao guerreiro da luz, sobre a
sentença de um colar e de um feitiço. Mais tudo isso
começou a muito anos atrás...
Rei: tragam os meus filhos aqui!
Pierterzoon: majestade, acha que é a hora?
Rei: o nosso império precisa de um rei, estou
morrendo, tragam-nos até mim.
Pierterzoon: sim majestade.
-Pierterzoon era um homem muito corajoso e
destemido, nas batalhas, nos conflitos, ele sempre
estava engajado a frente do exército. Pela sua nobre
fidelidade ao rei, ele era tido como o seu leal
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companheiro, seu maior sonho embora obscuro era
poder dar o grito do ‘’ guerreiro lutem’’, o grito que
só era proporcionado a um líder.
Pierterzoon: William Byrd! Jhon
Venham, seu pai quer falar com vocês!

Dowland!

Jhon Dowland: eu sabia que esse dia haveria de
chegar.
William Byrd: não seja tão cruel, nosso pai está
morrendo, será que não se importa!
Jhon Dowland: importar-me? Para você é fácil se
importar, você é o primogênito, você é que herdará o
trono e não eu!
-Jhon Dowland era o mais jovem e o mais
ganancioso, ele tinha muito inveja do seu irmão, não
só porque seria rei, mais porque seria o líder do
exército dos guerreiros.
Rei: meus filhos entrem.
William Byrd: pai! O senhor está bem?
Rei: Byrd, me sinto como um guerreiro que
governou o seu grande exército, que conquistou suas
mais brilhantes vitórias, mais que agora é derrotado
contra o seu pior inimigo, a morte.
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Jhon Dowland: a pai, chega de cerimonia! Será que
não basta-me a humilhação de ver meu irmão
ganhando a coroa?
Rei: Jhon Dowland, meu filho mais rebelde, mais
tão amado quanto seu irmão.
Jhon Dowland: o senhor não precisa mentir para
mim, sei muito bem que seu filho predileto sempre
foi o Byrd!
William Byrd: Jhon, já chega!
Rei: deixe-o Byrd, ele é um guerreiro, logo irá
compreender que não existe ódio no coração de um
guerreiro.
Jhon Dowland: quer saber pai, eu não sou mais m
guerreiro! Não vou fazer parte de um exército em
que meu irmão dar as ordens!
- Depois de pronunciar essas palavras, Jhon
Dowland, arrumou suas coisas e foi embora do
reino, foi embora sem um destino, deixando sua
própria arrogância o guiar.

William Byrd: eu ainda não consigo entender
porque meu irmão deixou o reino, se não fosse da
vontade do meu pai eu teria dado a coroa a ale.
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Pierterzoon: não se preocupe com seu irmão Byrd,
logo, logo, estará de volta!
William Byrd: eu só espero que ele esteja bem.
-Passaram-se muitos dias e William Byrd jamais
teve noticia de seu irmão, ele tentou procura-lo de
muitas formas, mais nunca o encontrou.
Pierterzoon: pare de se preocupar com seu irmão,
pense na batalha de hoje.
William Byrd: ele é meu irmão, têm o meu sangue,
eu não vou desistir.
Pierterzoon: seu pai tinha razão quando falava que
você era uma pessoa boa, você é um grande
guerreiro, o ‘’ guerreiro da luz’’.
William Byrd: guerreiro do que?
Pierterzoon: da luz, aquele que não tem medo de
seus conflitos e que carrega um coração bondoso.
William Byrd: lembro-me destas palavras, foram
pronunciadas pelo meu pai antes de sua morte, ele
me chamou de guerreiro da luz, mais nunca entendi
o que isso significava, depois colocou sobre minhas
mãos este colar antes de adormecer, disse que eu
deveria usar, conheço meu pai, mais nunca o vi usar
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este colar antes. Pierterzoon você que era seu melhor
amigo diga-me o que tudo isso significa?
Pierterzoon: seu pai foi um grande líder, ele sempre
acreditou que a força de um guerreiro encontrava-se
em seu coração e não em seus braços, ele guardava
esse colar com ele, dizia que pertencia a um grande
líder que havia morrido dando a vida pelo seu reino,
que havia morrido se importando mais com seu
exército do que com a si mesmo, chamava-se
guerreiro da luz, ele sempre contava essa história
para nos encorajar, mais nunca sabemos se de fato o
tal guerreiro existiu, ou se era apenas fruto de sua
imaginação, mais agora sabemos que de fato ele
existe e que se chama William Byrd.
William Byrd: meu pai sempre será um grande
herói para mim, e se era de sua vontade então a
partir de hoje chamar-me-ei de guerreiro da luz!
- No colar em que Byrd havia ganhado de seu pai,
existia uma frase em latim, estava escrito com letras
maiúsculas “EU ESTOU EM VOCÊ’’, uma frase
que despertava um grande mistério.
Soldado: majestade desculpe-me interromper, mais
o exercito inimigo já atravessou a fronteira!
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William Byrd: Pierterzoon preparem os guerreiros,
o combate vai começar!
Pierterzoon: sim majestade.
-Pierterzoon posicionou o batalhão de guerreiros em
seus postos, todos com suas lanças e espadas
esperavam a aproximação dos inimigos. William
Byrd estava à frente com seu cavalo pronto para
lutar, Pierterzoon estava ao seu lado, o silêncio
prevaleceu por alguns instantes, as areias pareciam
quietas, até começarem a tremer com o pesar da
cavalaria que se aproximava, finalmente fez se ouvir
o grito do exército inimigo que partiam para luta
como um relâmpago .
William Byrd: lembrem-se guerreiros que vocês
não devem lutar com ódio.
Pierterzoon: estão se aproximando!
William Byrd: esperem!
Pierterzoon: dê o grito!
William Byrd: esperem!
Pierterzoon: dê o grito agora!
William Byrd: guerreiros lutem!
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-A poeira encobria os guerreiros, deixando oculto
apenas os gritos, William Byrd lutava com bravura,
lutava como seu pai, soldados inimigos encravavam
suas lanças, mais os guerreiros se desviavam com
agilidade, as espadas afiadas penetravam no peito e
nas cabeças dos inimigos até o combate já parecer
reduzir o número a metade, ao se deparar com a
derrota os poucos vivos entraram em recuada, dando
mais uma vitória ao exército dos guerreiros, que
consagraram mais uma conquista, e aclamavam seu
mais novo líder o ‘’guerreiro da luz’’.
Pierterzoon: tivemos uma grande vitória hoje! Você
lutou com bravura, mais porque não consigo ver esta
felicidade esculpida em sua face.
William Byrd: eu só queria que meu irmão
estivesse aqui, lutando com a gente.
Pierterzoon: Byrd, já se passou tanto tempo, me
desculpe por te dizer isso, mais talvez devesse
esquecê-lo, nunca passou pela sua mente a
possibilidade dele está...
William Byrd: não Pierterzoon! Meu irmão está
vivo, eu tenho certeza disso!
-William Byrd não sabia mais seu irmão havia
sobrevivido ao deserto de calaari, ele encontrava-se
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caído em suas areias quentes, sua respiração pesada,
seu corpo pálido e sem força, pareciam está à espera
da morte, quando de repente Jhon foi avistado por
dois caminhantes pertencentes ao reino de Zoom.
Cabezón: veja jakcques! O que é aquilo?
Jakcques: parece uma pessoa, venha! Vamos ver
quem é.
Cabezón: ele está vivo!
Jakcques: rapaz, diga-me quem é você? de onde
veio?
Jhon Dowland: por favor, eu preciso de água.
-Cabezón e Jakcques ajudaram Jhon e o levarão até
seu reino.
Soldado: quem é este homem?
Jakcques: estávamos atravessando o deserto quando
encontramos ele caído nas areias.
Cabezón: se não tivéssemos o avistado, talvez
estivesse morto agora.
Soldado: e quem disse que estou preocupado com
seu espirito solidário, tu sabes muito bem que nesse
reino só pode entrar quem é um Zoom!
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