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Pelo brilho das luas, ouça.

Às margens do rio, ouça.

Ao abraçar seus queridos, ouça

O lamento dos moribundos,

O sussurro do vento sobre os mortos silentes,

A música que meu coração despedaçado sempre canta

Sobre a história da Árvore do Mundo

E a morte de todos os sonhos 

Que ela já embalou em seus fortes galhos.
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Clang!

A música marcial da luta de espadas ecoou quando as duas lâminas se chocaram. Os combatentes 

se afastaram, movendo-se em círculos. O homem mais velho, de cabelos e barba brancos como a luz da 

lua, fez um jogo de corpo, ergueu a arma e a brandiu contra o outro, em um movimento de arco. Só que 

o homem mais jovem era rápido, e com destreza aparou o golpe. Voaram centelhas, e as lâminas em 

colisão rebrilharam sob a luz do sol. 

“ Muito bem”, grunhiu Genn Greymane, arfando. O jovem se esquivara mais uma vez. “Só que, 

um dia desses, você vai ter que partir para a…”

Greymane mal conseguiu erguer a espada em tempo de evitar o golpe do rei Anduin Wrynn. 

“Ofensiva?”, sorriu Anduin. O rei segurou a arma com maior firmeza, sentindo a lâmina do 

velho homem pesando contra a sua. O cabelo da cor do sol se desarrumou e começou a cair-lhe sobre os 

olhos, e seu rosto se contorceu num esgar ao perceber que Greymane tinha percebido o fato.

O rei guilneano se afastou abruptamente. Anduin perdeu o equilíbrio e caiu para a frente. 

Greymane brandiu a lâmina a uma velocidade quase igual à do jovem rei, girando a mão no último 

instante para que apenas a parte cega da espada atingisse o corpo do outro. Bufando com o esforço, 

Anduin conseguiu bloquear o ataque. A espada do pai, Shalamayne, absorveu o golpe, mas o impacto 

roubou-lhe a força da mão. Shalamayne caiu sobre a grama do jardim da Bastilha Ventobravo. 

“Antes que você diga qualquer coisa”, começou Anduin, arfando enquanto se abaixava para 

pegar a espada, “saiba que vou estar de elmo na batalha”.

NA TORRE DE MARFIM

Tudo nasce na pureza.

A mais velha árvore já foi mera semente,

Até mesmo as estrelas já foram jovens. 

Ó, lady Eluna, 

Que verte lágrimas tão doces 

Ao lembrar da inocência 

Que um dia tivemos. 

PARTE UM: 
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“Em circunstâncias normais, com certeza”, respondeu Greymane, com um sorriso irônico.  

Com as bochechas afogueadas de esforço e embaraço, Anduin não se ressentiu ao perceber o discreto 

tripúdio. “Enquanto isso”, continuou Genn, “sugiro que você corte o cabelo. Você já vai ter 

atribulações demais em batalha para se preocupar com essas louras melenas caindo nos olhos”.

Anduin riu. “Vou ficar bem”, respondeu. “Vou prender melhor da próxima vez 

que praticarmos.”

“De onde vem esse apreço dos Wrynn por cabelos longos?”, ironizou Greymane, sacudindo a 

cabeça. “Não consigo entender.” 

Um dos guardas de Ventobravo se aproximou e cumprimentou o rei. “Majestade, o espião-

mestre Shaw regressou com novidades”, disse.

Anduin ficou tenso e olhou para Greymane. Poucas coisas deixariam os dois tão sérios quanto 

saber que Mathias Shaw aguardava uma audiência. “É urgente?”, perguntou Anduin.

“Quando Vossa Majestade puder”, respondeu o guarda.

O jovem rei ficou um pouco mais tranquilo. “Que alívio. Ofereça a ele uma boa refeição, e diga 

que o rei Greymane e eu vamos encontrá-lo na sala de mapas em breve.”

Genn e Anduin, vestindo roupas limpas e muito mais perfumados do que estavam meia 

hora antes, entraram na sala onde Mathias Shaw mirava o grande mapa de Ventobravo com 

olhos experientes. 

Anduin fazia a maioria das reuniões ali. Quando criança, costumava entrar escondido na sala 

para brincar com os bonecos que representavam soldados, suprimentos e armas. Agora, no entanto, a 

sala simbolizava a mais árdua tarefa de um rei: criar estratégias de batalha.

Shaw se virou e fez uma mesura quando os dois entraram.

“É bom ver você quando não traz péssimas notícias”, brincou Anduin.

Genn grunhiu, divertido, mas Shaw não sorriu. “É bom, para variar um pouco”, limitou-se a 

dizer. “Conforme nossa conversa, Majestade, eu praticamente entupi Orgrimmar de agentes.”

Após a recente batalha com Sylvana Correventos no Planalto Arathi, em que percebeu que 

ela estava disposta às maiores baixezas para atingir seus objetivos, Anduin sentira um misto de fúria e 

decepção. Ele dissera a Genn e Mathias que, se por um lado não estava disposto a iniciar uma guerra 

sem ser provocado, por outro não daria mais o benefício da dúvida à líder da Horda. 
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“Quero vigilância constante sobre ela, o Arauto da Praga e Saurfang. E também sobre todos que 

tenham alguma importância ou posição de destaque em Orgrimmar. E quero que eles saibam disso”, 

ordenara o rei. “Quero que saibam que, se pedirem alguma coisa numa taberna, a Aliança vai descobrir 

até a cor da cerveja.” 

Shaw ergueu as sobrancelhas. “Abordagem interessante”, respondera ele, sem fazer 

qualquer reclamação. 

Agora, Anduin perguntou: “E tivemos algum resultado?”.

“Meus espiões estão… gostando do desafio”, respondeu Shaw, cujo tom indicava que ele, 

pessoalmente, não estava. 

“Mortes?”

“Bem menos do que o esperado.” 

“Muito bem”, disse Anduin. “Mande mais.”

Genn sacudiu a cabeça branca em aprovação.

As sobrancelhas ruivas e fartas de Shaw se contraíram, demonstrando contrariedade. “Se eu  

mandar mais espiões, ninguém vai conseguir andar pelas ruas de Orgrimmar sem precisar abrir 

caminho por entre uma dezena deles.”

“Que assim seja”, finalizou Anduin. “Desde que continuem a fornecer informações 

úteis, é claro.”

“Claro. Os últimos relatórios mencionam uma divergência entre a chefe guerreira Sylvana e seu 

lorde supremo. E o Arauto da Praga não está nada satisfeito com isso.”

Genn e Anduin se entreolharam. “Isso pode ser uma excelente notícia para nós”, disse o 

segundo. “Meu pai falava bem de Varok Saurfang, e eu vi o testemunho dele no julgamento de Garrosh 

Grito Infernal. Ele é reconhecido há tempos pela conduta honrada. Quem sabe não está começando 

a enxergar a Sylvana como nós a enxergamos?” Anduin ficou se perguntando se Saurfang estava a par 

das ignóbeis escolhas de Sylvana no Planalto Arathi. Se estivesse, talvez os acontecimentos o tivessem 

incomodado. Não custava ter esperança. 

Anduin falou de forma mais dura: “Ele não é nenhum idiota, e a rainha banshee acredita mais 

no poder do que na honra”.

“Melhor não se precipitar e achar que o velho orc está ficando molenga”, advertiu Shaw. “Ele é 

um veterano da Primeira Guerra, quando Ventobravo foi saqueada e seu avô, assassinado.”
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Anduin inclinou a cabeça. “Faz sentido. De qualquer forma, prefiro um orc honrado a uma 

banshee que desconhece o que é honra. E se Saurfang e Nathanos Arauto da Praga estiverem mesmo em 

conflito, isso só pode ser uma notícia boa.”

“O que é que está realmente incomodando o Arauto da Praga?”, Genn perguntou a Shaw.

“Planos marciais.”

“Que planos?”

“Planos ainda em fase de planejamento”, respondeu Shaw. “Por isso a discórdia entre a chefe 

guerreira e o lorde supremo. Mas uma palavrinha escapou.”

Anduin arqueou a sobrancelha loura. “E que palavra é essa?”

Shaw respondeu com amargura: “Silithus”.

Quando finalmente vislumbrou o Templo da Lua, depois de uma longa caminhada na 

companhia de duas outras sentinelas e três anões, Cordressa Cravoarco quase chorou. A recém-

promovida capitã mandou avisar da chegada, e Tyrande Murmuréolo deixara instruções para que ela e 

os que a acompanhavam tivessem uma recepção digna de heróis. 

“Pues”, disse Gavvin Braçoforte, líder da expedição da Liga dos Exploradores, enquanto o 

grupo seguia para o templo, “que bueno uso de pedras. Quase me lembra de Altaforja”.

Cordressa sorriu, apesar do cansaço. Ela tinha se afeiçoado bastante aos anões nas últimas 

semanas. Magni Barbabronze, o Mensageiro de Azeroth, alertara os líderes da Aliança que o mundo 

implorava por cura. A Liga dos Exploradores atendera o chamado e enviara uma equipe até Silithus 

para explorar um novo e estranho material chamado azerita. A substância, que era a própria essência 

de Azeroth, irrompera à superfície quando Sargeras, o titã caído, usara sua força brutal para traspassar 

o mundo com uma espada gigantesca. As propriedades da azerita eram impressionantes, mas a Aliança 

ainda não tinha conseguido estudá-la a fundo. Por conta da perigosa presença de goblins no local, 

Tyrande convocara Cordressa e outras sentinelas para proteger o grupo. 

Cordressa já tinha ouvido falar dos anões, é claro. Sabia que eram baixinhos bêbados e 

falastrões, cabeças-duras que falavam com sotaque. Aparentemente, tudo o que faziam era escavar 

coisas que deveriam permanecer ocultas, e só viam a cara do sol ou das luas se fosse preciso. Todo o 

preconceito que haviam lhe infundido, no entanto, se desvanecera logo que os conheceu. 

Para arrependimento eterno das sentinelas, inclusive de Cordressa, todos subestimaram a 

quantidade, a ferocidade e a audácia dos goblins ao redor da espada gigantesca. Em uma única noite, as 
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elfas e a expedição sofreram várias baixas. Consumida pela culpa, Cordressa tomou como missão pessoal 

levar o resto da equipe até um local seguro. 

O comentário de Gavvin sobre o grande templo dos elfos noturnos poderia ter soado 

depreciativo para outros ouvidos, mas não para Cordressa. Ela conseguiu perceber o espanto e o respeito 

na voz grave de Gavvin, e sorriu. 

“Tenho certeza que Altaforja é um lugar maravilhoso”, disse ela, “mas nós temos algo que os 

anões não têm, e acho que vocês vão adorar”.

“Ah, é mesmo? O que é, elfa?”, perguntou Inge Punhoférreo.

“Poços lunares.” 

“Já visitei um poço lunar no Bosque do Verdião”, contou Arwis Pedranegra. “É muito lindo, e 

te renova as forças.”

Poços Lunares eram algo precioso e sagrado, banhados por águas curativas e abençoados por 

sacerdotisas. Todos eram “muito lindos”, mas nenhum se comparava ao de Darnassus. Cordressa iria 

gostar de ver a reação dos anões. 

Ao entrar no Templo da Lua, os anões fizeram silêncio. Para quem tinha acabado de passar pelo 

ambiente brutal e praticamente sem vida de Silithus, o verde do templo era impactante. Os visitantes 

olharam em volta, de queixo ligeiramente caído, e depois miraram, atônitos, a estátua gigante no 

centro no templo.

“Essa é Haidene”, explicou Cordressa. “A primeira alta-sacerdotisa de Eluna.” Era comum 

que os recém-chegados ao Templo da Lua acreditassem que a imagem branca e brilhante de uma elfa 

noturna, que tinha acima de si uma pia com água corrente, era a própria Eluna. Do outro lado do 

templo, bardos élficos tocavam uma música tão suave quanto a luz de Eluna e tão calmante quanto o 

suave escorrer da água.  

Uma das sacerdotisas, Astarii Mirestela, se aproximou e abraçou Cordressa. “Ficamos sabendo 

da sua chegada”, disse ela, e depois voltou o olhar bondoso para os anões, que a fitaram com os olhos 

arregalados. “A jornada de vocês foi muito longa e perigosa. Sentimos muito por suas perdas. Permitam 

que façamos o possível para nutrir e curar vocês. Temos comida à vontade e água do poço lunar para 

beber. Mas as águas sagradas funcionam melhor quando você se banha nelas. Temos robes para vocês, 

caso queiram mergulhar no poço.”

Gavvin franziu o cenho. “Bah, não que eu esteja mal de corpo, mas não quero ofender gurias 

tão simpáticas.” As bochechas, normalmente abrasadas, ficaram ainda mais vermelhas, como Cordressa 

nunca vira antes.
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Astarii sorriu. “Você pode se trocar em um aposento particular.” 

“Er… ah”, pigarreou Gavvin, ficando ainda mais vermelho. “Bom, neste caso… gracias.”

Tinha espaço de sobra para todos eles na fonte do templo. Ver o encantamento nos rostos dos 

amigos era um sentimento quase tão bom quanto sentir suas dores, seu cansaço e sua tristeza sendo 

aplacados pelas águas frescas. Amigos. Isso é o que eles são agora. Não são mais uma missão. Cordressa soltou 

os cabelos e deixou as tranças azul-marinho fluírem atrás de si ao mergulhar, murmurando uma oração 

de agradecimento.

A água abafava os sons, mas a sentinela ainda conseguiu ouvir que alguém a chamava. Abriu os 

olhos com relutância. Um rosto conhecido lhe sorriu. “Delaryn”, exclamou Cordressa, sentando-se.

A Tenente Delaryn Lunestio estava encarapitada em um dos muros baixos da fonte. Era 

sentinela também, embora mais jovem que Cordressa e com patente menor. Cordressa era sua mentora 

quando o Cataclismo se abateu sobre Azeroth, e as duas se tornaram amigas. A pele rosada de Delaryn 

brilhava sob o cabelo azul-marinho. Ela ainda não havia escolhido as marcas do rosto. “Sei que nem 

sempre é preciso marcar um rito de passagem”, dissera ela a Cordressa certa vez. “Mas acho necessário. 

Apesar de nada ter me marcado o suficiente até agora para escolher os desenhos”.

“Soube que você voltou”, disse Delaryn, abrindo um sorriso radiante para os anões sentados 

na fonte. Apesar de mal conseguirem botar a cabeça fora d’água, todos tinham uma expressão de total 

felicidade. “Fico feliz por você tê-los trazido para cá.”

“Eu ficaria feliz se tivesse conseguido trazer todos”, respondeu Cordressa. A dor lhe invadiu 

o coração, mesmo com a proteção das águas do poço lunar. “Escrevi uma carta contando os detalhes 

para lady Tyrande.”

Delaryn preferiu não perguntar que detalhes eram esses. Em vez disso, avisou: “Lady Tyrande 

lhe pediu que se apresentasse a ela em pessoa”.

“Que seja agora, então”, respondeu Cordressa, já se levantando.

A amiga pousou a mão no ombro dela e, de forma gentil, porém firme, empurrou-a novamente 

para a água. “Quando você estiver curada”, disse Delaryn. “Lady Tyrande deixou isso muito claro”.

“Estou pronta para atender assim que sou chamada”, respondeu Cordressa. “Mas, confesso… é 

bom poder ficar um pouco mais.” 
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Pouco tempo depois, Cordressa e Delaryn agradeceram às sacerdotisas e se despediram. 

Cordressa as invejava, eram suas irmãs mais suaves, cujo caminho as levara para um templo e não para 

um campo de batalha. Um caminho que jamais fora seu, nem de Delaryn. 

Tyrande Murmuréolo, alta-sacerdotisa de Eluna e fundadora das Sentinelas, trabalhava em uma 

saleta em outro andar do templo. Estava escrevendo uma carta quando as duas sentinelas chegaram. 

Ergueu o olhar para elas quando entraram.

Cordressa a cumprimentou. “Lady Tyrande, aqui estou eu, como solicitado. Assumo toda a 

responsabilidade por meu fracasso em Silithus.”

A alta-sacerdotisa nada disse. Ela se ergueu, foi até a amiga e a abraçou. Quando se afastaram, 

Tyrande olhou para Cordressa com doçura. “Sentinela Cravoarco”, disse calorosamente. “Analisei seu 

relatório e entendo suas emoções. É muito duro perder aqueles que nos foram confiados. Mas está claro 

que todos nós, eu, Malfurion, o rei Anduin e seus conselheiros, subestimamos a ameaça goblínica em 

Silithus. É fácil fazer pouco caso deles, e pagamos o preço por isso. Você conduziu os sobreviventes até 

aqui, através de um território traiçoeiro, além de nos trazer informações muito valiosas. Isso não pode 

ser considerado um fracasso.”

Tyrande tocou o rosto de Cordressa, sorrindo, depois se afastou. “Estou terminando de escrever 

uma resposta para o rei Anduin sobre informações preocupantes descobertas pelos espiões dele.” 

“Quer que eu saia, milady?”, perguntou Delaryn.

“Pode ficar, sentinela”, respondeu Tyrande. “Essas informações logo vão ser de 

conhecimento geral.” 

Delaryn inclinou a cabeça.

Tyrande sentou-se novamente. “Depois da tragédia do Planalto Arathi, o rei Anduin reforçou o 

contingente de espiões dos líderes da Horda na capital deles. Parece que a chefe guerreira e seu favorito, 

Nathanos Arauto da Praga, discordam do lorde supremo Saurfang em relação à movimentação das 

tropas.” A alta-sacerdotisa olhou para Cordressa e continuou: “Sua batalha com os goblins em Silithus 

já foi perturbadora demais, mas agora, ao que parece, Saurfang pretende enviar centenas de soldados da 

Horda para lá”.

Cordressa franziu o cenho. “Posso dizer o que penso?”

“Sempre.”

“Centenas de soldados não são uma preocupação.”

Tyrande tinha uma expressão sombria ao responder: “Isso porque esse contingente é apenas 

um grupo de batedores enviados para descobrir o melhor caminho para a passagem de um exército 
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no futuro. O rei Anduin acredita, como eu, que a Horda encontrou um uso letal para a azerita, e que 

a intenção de Saurfang é impedir o acesso da Aliança ao mineral. Isso vai causar um desequilíbrio de 

poder a favor da Horda”.

Cordressa sentiu o estômago revirar. Anduin Wrynn tinha visitado Darnassus alguns meses 

antes. Ele, Malfurion e Tyrande haviam discutido este exato cenário. Os elfos noturnos e os draeneis 

eram os únicos bastiões da Aliança no continente que poderiam contra-atacar rapidamente em caso 

de uma incursão da Horda a Silithus, mas os recursos draeneicos se esgotaram com a guerra contra a 

Legião. Desde então, Tyrande vinha acompanhando a lenta, porém constante, arregimentação de um 

exército que pudesse ser enviado para a espada maligna de Sargeras, caso houvesse necessidade.

“Entendo”, respondeu Cordressa. “Infelizmente, eu mesma testemunhei os perigos que a 

Liga dos Exploradores precisou enfrentar. Eles não têm condições de resistir a um exército, e nossas 

sacerdotisas e druidesas também não.”

“Os poços lunares fizeram alguma diferença?”, perguntou Delaryn. 

Em outros tempos, em diferentes regiões do mundo, os elfos noturnos criaram poços lunares 

em lugares assolados pela vileza ou por energias semelhantes. Sacerdotisas e druidesas trabalharam 

juntas para canalizar o poder da natureza e as bênçãos de Eluna, e as águas sagradas costumavam 

acalmar e purificar terras problemáticas. Vários grupos foram enviados a Silithus, na esperança de que a 

magia curativa também operasse lá. Era um método mais pacífico de combater os danos infligidos pela 

espada de Sargeras e a cobiça dos goblins.  

“Ainda é muito cedo para dizer”, confessou Tyrande. “Nós juramos ajudar os curadores nos 

esforços para cuidar de Azeroth. Se a Horda se dirigir para a espada de Sargeras, nós vamos cuidar da 

defesa. Precisamos começar os preparativos para isso.” Ela apontou para a carta que estava escrevendo. 

“Escrevi para Shandris Plumaluna pedindo que colocasse seus soldados em alerta máximo. Nas próximas 

semanas, vou enviar tropas e um ou dois navios de cada vez para não chamar atenção. Quando nossa 

frota estiver reunida em Feralas, eles estarão preparados para marchar quando eu der a ordem.” 

Shandris Plumaluna era quase tão lendária quanto Tyrande. Ficou órfã ainda na adolescência, 

quando sua família foi assassinada pela Legião Ardente. Acabou encontrando em Tyrande uma segunda 

mãe. Shandris fora uma das primeiras sentinelas e permanecia como general desse exército. Naquele 

momento, supervisionava as forças noctiélficas na verdejante Feralas e em um lugar chamado Tenda 

Tirocerto, onde trabalhava com caçadores de todas as raças. 

“Mesmo que consiga o apoio da chefe guerreira”, continuou, “o exército da Horda vai precisar 

de tempo para se preparar. E mais tempo ainda para chegar. Vamos ter todas as chances de oferecer uma 

agradável recepção ao lorde supremo Saurfang”.
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Tyrande Murmuréolo sorriu. 

Às vezes, Renzik ficava cansado de ser o principal integrante da AVIN lotado em Orgrimmar. 

Ele entendia os motivos. Praticamente todos os outros agentes da organização pertenciam a uma raça 

da Aliança facilmente reconhecível. Isso significava passar oitenta por cento do tempo escondido. Nos 

outros vinte, era preciso recorrer a magia ou a disfarces absurdamente bem elaborados. Como seria de se 

esperar, não havia muitas oportunidades para agir infiltrados.

Renzik era o segundo em comando, e era um goblin. Era por isso que Mathias Shaw sempre 

reforçava a confiança que tinha nele, acima de qualquer outro, como o mais capaz de descobrir a 

verdadeira história no território da Horda.

Por mais honrado que ficasse com a distinção, ele já estava ficando cansado. Era espião e ladino 

e, verdade seja dita, não tinha a menor vontade de ficar interagindo por aí. Mas o serviço pagava bem, 

e ele provavelmente era um dos poucos goblins que podia dizer, com honestidade, que era respeitado. 

Tudo bem se desprezasse tudo aquilo que os goblins haviam se tornado sob a liderança, se é que se 

poderia usar esse termo, do príncipe mercador Jastor Gallywix. 

Além disso, Renzik tinha uma certa admiração pela forma como a Aliança tratava de tudo, algo 

que jamais admitiria, sob pena de manchar uma reputação conseguida a duras penas.

O goblin estava na capital da Horda desde o primeiro dia da malfadada “Espada na Areia”, 

passando-se por mercador de bricabraques. Era a ele que todos os espiões da Aliança se reportavam. 

Indiretamente, é claro. Pouquíssimos sabiam quem ele realmente era, e Renzik achava isso ótimo.

A missão era absolutamente chata, principalmente porque, travestido de mercador, tinha 

poucas chances de bisbilhotar na escuridão. Por outro lado, ninguém ouvia mais fofocas do que um 

mercador. As pessoas contavam tudo para o desconhecido com belos objetos ou simplesmente o 

ignoravam e continuavam falando como se ele não estivesse ali. 

Renzik montou sua barraquinha na vizinhança do Castelo Grommash. Estava longe demais 

para ser considerado uma ameaça, mas perto o suficiente para ver quem entrava e saía… ou a aparência 

que tinham ao sair. 

Era particularmente gratificante acompanhar o ritual diário de Varok Saurfang entrando no 

castelo para se reunir com a chefe guerreira. Ele sempre parecia frustrado ao entrar, e geralmente 

estava furioso ao sair. Ainda melhor foi quando a chefe guerreira em pessoa decidiu sair da fortaleza 

para cavalgar seu corcel descarnado. A rainha banshee não traía muitas emoções. Quando tinha 
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os olhos apertados, os lábios crispados e falava com dureza, era a mesma coisa que ver um orc 

entrando em colapso.

Em outras palavras… o trabalho estava começando a ficar interessante. 

Estava na hora. Como esperado, Saurfang emergiu da escuridão do Castelo Grommash para 

o brilho da tarde de Durotar com uma expressão que, com o passar dos dias, se tornara cada vez 

mais rotineira.

Renzik enxugou o suor da careca. Seus espiões lhe contaram que Nathanos também estava 

insatisfeito com a atitude e os planos do lorde supremo. Cãozinho apaixonado, pensou Renzik, 

ruminando a ideia de um morto abatido pela paixão. 

Sinistro. 

Enquanto Renzik pensava no campeão da dama sombria, o grito de uma voz 

enraivecida se fez ouvir. 

“Saurfang!” A voz soava quase humana, mas não era. E Nathanos, em seu novíssimo corpo, 

parecia quase humano, mas não era. 

O orc nem piscou. Continuou andando em direção ao grande portão de Orgrimmar.

“Varok Saurfang!” Uau, Nathanos estava realmente furioso desta vez. A coisa estava ficando 

interessante. Ele não estava correndo quando saiu do castelo, mas dava para perceber que tinha ímpetos 

de fazer isso. “Guardas! Detenham-no!”

Neste momento, todo e qualquer movimento cessou. A atenção de todos se voltou para a cena 

que se desenrolava diante deles. Renzik nem precisou ficar de olho nas mercadorias, como sempre fazia, 

por puro hábito.

Os guardas demoraram alguns instantes para se mexer. Depois, apesar de não terem exatamente 

detido Saurfang, entraram na frente, ou, melhor dizendo, se posicionaram de forma tímida e assustada 

no caminho do lorde supremo. Sem erguer as armas.

Velho, eu não queria estar na pele deles. Os caras não têm saída, de um jeito ou de outro vão pisar no calo 

de um poderoso hoje. 

Saurfang diminuiu o passo até parar. Olhou para um guarda, depois para o outro. Nenhum dos 

dois o olhou nos olhos, limitando-se a fitar outro lugar qualquer, tremendo nas bases. Lentamente, o 

lorde supremo se voltou para a direção do castelo.

Orcs eram muito maiores que Renegados, e muito mais fortes. E aquele orc, em particular, era 

muito grande e muito forte. Nathanos, em sua pele novinha de humano, parecia um anão (rá!) diante 

daquela montanha verde.
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“Você não foi dispensado”, atacou Nathanos.

“E você não estava na reunião.”

Silêncio. Como bom bisbilhoteiro, Renzik sabia exatamente o que aquilo significava. Saurfang 

também, aparentemente, pois abriu os olhos e rugiu. 

“Não interfira em assuntos que não lhe dizem respeito, Arauto da Praga. Você pode ser o 

campeão de Sylvana, mas não é o lorde supremo.”

“Eu era patrulheiro quando vivo”, respondeu Nathanos. “Fui o único humano a ter essa 

honra. Servi à dama Sylvana à época, e continuo a servir agora. Sei mais das coisas do que você 

poderia imaginar.”

“Não confio em imaginação, mas em fatos, números, armas e estratégia. Disso eu entendo 

muito bem, Arauto da Praga. Eu já participava de batalhas quando a única coisa que você sabia fazer 

era mamar nas tetas como um bezerrinho.”

Se ainda fosse humano, Nathanos teria ficado vermelho ou branco como cera. Na condição 

atual, ele simplesmente ficou ali, paralisado, com os olhos carmim brilhante fixados em Saurfang. 

Renzik notou que ali perto havia um goblin de calção, colete e boné pegando moedas de ouro 

e anotando as apostas. O ladino soltou um riso rouco. Goblins dão um jeito de ganhar uns cobres em 

qualquer situação. O espião se voltou então para a discussão cada vez mais acalorada, dando alguns 

passos em direção ao anotador.

“Aposto cem moedas de ouro no Arauto da Praga”, disse ele. Todos os outros iam apostar no 

orc, com certeza. Renzik, no entanto, já tinha passado tempo suficiente na companhia de humanos 

para entender que muitas vezes eles conseguiam se dar bem mesmo contra todos os prognósticos, 

principalmente quando tinham o orgulho ou o coração a perigo. No caso do Arauto da Praga, Renzik 

suspeitava que ele ainda era humano demais, e ambos os sentimentos estavam envolvidos. 

 “Eu sei que lhe devo algum respeito, ancião”, disse Nathanos. “É por isso que estou me 

contendo e dando apenas um aviso. Nunca mais saia da presença de minha senhora sem a devida 

permissão, ou você vai ter de se entender comigo.”

Saurfang tomou então a atitude mais incendiária possível. Caiu na gargalhada.

Depois começou a bater palmas, lentamente. “Também estou me contendo, filhote”, ironizou. 

“Eu já devia ter arrancado fora essa sua cabeça humana. Aprenda uma coisa. Respeito se conquista, e 

você está longe de ter o meu.”

“Quem sabe eu ganhe o seu respeito quando o seu sangue virar lama nas areias de Orgrimmar.”
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Saurfang ficou tão ereto quanto sua espinha curva de orc permitia e abriu os braços, como se 

fosse abraçar o Renegado. 

“Quer me encarar? Fique à vontade! Só acho que depois a chefe guerreira vai precisar encontrar 

um novo brinquedinho.”

Nathanos Arauto da Praga soltou um inesperado rugido de fúria que surpreendeu Renzik, e lhe 

deu alguma esperança.

Vou fazer uma grana com esse sujeito, pensou, esfregando as mãos de ansiedade quando o campeão 

renegado partiu para cima do lorde supremo.  

“Uma luta?”, repetiu Tyrande, tão incrédula quanto Anduin diante da notícia. Cordressa 

conseguiu manter a expressão inabalada. Ou quase.

“Uma luta”, confirmou Shaw. “Essa informação veio diretamente do meu imediato.”

Anduin olhou para todos os que estavam reunidos em torno da mesa no jardim real. Era 

inevitável que, em algum momento, eles fossem obrigados a se deslocar para a sala de mapas da 

Bastilha Ventobravo durante a visita de cúpula da alta-sacerdotisa Tyrande Murmuréolo e do profeta 

draenei Velen. Por ora, no entanto, o tópico sombrio da guerra ao menos seria discutido em uma 

área aberta e verdejante, sob o céu azul. Tyrande e Cordressa apreciariam o gesto, disso Anduin tinha 

certeza. Ele estava ansioso para cumprir o papel de bom anfitrião e rei responsável, embora jamais 

pudesse imaginar que discutir uma luta corporal entre o lorde supremo Saurfang e Nathanos Arauto da 

Praga faria parte de suas obrigações. 

O último encontro entre Anduin e Tyrande tinha sido em Darnassus. Ele fora agradecer aos 

elfos noturnos pela ajuda contra a Legião, e também discutir como lidar com a recém-descoberta 

azerita. Todos tinham a dura certeza de que Teldrassil e a Exodar eram os últimos bastiões da Aliança 

no continente de Kalimdor, e Velen e Tyrande concordaram que era necessário manter vigilância sobre 

a espada de Sargeras e a substância que agora aflorava na região. 

“E quem venceu?” A pergunta, é claro, partiu de Genn Greymane. 

“Saurfang. Mas, segundo o relato do meu agente, o combate foi muito mais duro do que se 

poderia imaginar”, contou Shaw. “Ele disse que os dois estavam praticamente se arrastando no chão ao 

final da luta.” 

“Seu agente sabe se Saurfang foi punido?”, perguntou Anduin.

“Antes pelo contrário”, respondeu Shaw. “Foi Nathanos quem recebeu uma reprimenda.” 
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Anduin murmurou: “Então, aconteceu.”

Todos se voltaram para ele. “Aconteceu o quê?”, perguntou Genn.

O jovem rei encarou ora um, ora outro. “A decisão foi tomada. Sylvana se aliou a Saurfang 

contra seu campeão. O orc vai iniciar a marcha em breve. De acordo com os espiões, Nathanos continua 

protestando. Para ele, é perda de tempo e recursos. Não é isso que você disse, Shaw?”

“Exatamente isso”, confirmou ele.

“Bom, parece que chegamos ao último ato. As tropas da Horda vão marchar para Silithus.”

“Essa pressa repentina”, disse Velen, “não faz sentido. Magni contou a todos da Horda e da 

Aliança sobre a azerita e sua verdadeira natureza há algum tempo. Por que a movimentação agora?  

O que Saurfang sabe que nós não sabemos?”

“Pode ser simplesmente um velho guerreiro em busca de um combate”, ponderou Greymane. 

“Duvido”, contrapôs Tyrande. “Saurfang não é um idiota, ele não iria desperdiçar recursos e 

soldados só para satisfazer o próprio ego. Deve haver alguma razão para tanta pressa.”

“Aposto que ele descobriu alguma maneira de fazer armas de azerita”, disse Greymane. 

“Eu não apostaria contra você, rei Greymane”, comentou Tyrande, que então voltou o olhar 

brilhante para Anduin. “Vossa Majestade está certa. A situação está degringolando. Quando recebi sua 

última carta, ordenei à general Plumaluna que se preparasse para receber soldados. Se estivermos todos 

de acordo, estou pronta para enviá-los imediatamente. Eles chegarão a Silithus antes da Horda.”

Anduin sentiu um frio que se propagou pela espinha e deixou-lhe o estômago embrulhado. 

Apesar de tudo por que já havia passado em sua curta vida, tudo o que havia enfrentado e perdido, a 

situação jamais chegara a um estado tão crítico: a perspectiva imediata de uma guerra total, com todos 

os seus horrores. Armas, tropas, soldados, ladinos, bombas, envenenamentos, assassinatos… Tudo 

isso já era terrível por si só, mas, ao adicionar azerita à mistura, quem poderia antecipar o nível de 

destruição? Dezenas, senão centenas de milhares de vidas seriam perdidas se a guerra começasse.

Armas, tropas, soldados, ladinos, bombas, envenenamentos, assassinatos… Tudo isso já era 

terrível por si só, mas, ao adicionar azerita à mistura, quem poderia antecipar o nível de destruição? 

Dezenas, senão centenas de milhares de vidas seriam perdidas se a guerra começasse. 

Anduin engoliu em seco e percebeu que todos olhavam para ele. Não sabia se agradecia a 

Tyrande ou se a amaldiçoava. Justo ela, uma veterana de milênios de guerras, não quis dizer a maldita 

palavra de seis letras. “Estou pronta para enviá-los”, dissera. E, com essa escolha de palavras, tão 

precisa e deliberada quanto sua mira em situações de batalha, Tyrande Murmuréolo esperava que 

Anduin desse a ordem.
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Isso significaria adotar as primeiras medidas para uma guerra certa, pois Anduin não conseguia 

imaginar uma situação em que Varok Saurfang mobilizaria tropas e deixaria de usá-las.

Seria por isso que o velho orc e o campeão da dama sombria chegaram às vias de fato? 

Porque Sylvana não queria uma guerra com a Aliança? O rei logo afastou o pensamento, que não 

passava de uma esperança de criança que anseia por paz. Sylvana Correventos havia provado de forma 

inequívoca, e diversas vezes, que ninguém deveria ter ilusões sobre o seu desejo de iniciar uma guerra 

contra a Aliança. 

Anduin passou a língua pelos lábios subitamente secos e respirou fundo. Luz, eu lhe rogo, 

guie minhas ações. 

“Movimente suas tropas, alta-sacerdotisa”, disse Anduin à líder dos elfos noturnos. Para sua 

surpresa, a voz saiu sonora e poderosa. A Luz realmente o guiava, e as palavras lhe saíram de forma 

clara, sem esforço. “Envie-as para defender a Aliança. Se a Horda pretende tomar posse de Silithus, 

precisamos fincar pé lá antes deles. Confio na sua capacidade de decidir a melhor forma de usá-las. 

Pessoalmente, prefiro reconhecimento e coibição.”

“Eu também, rei Anduin. A guerra é aterrorizante.” A voz de Tyrande tremia; não de medo, 

não por ela, mas pela compreensão mais profunda dos horrores que Anduin, mesmo que viva até os cem 

anos, jamais conseguiria compreender em toda a sua extensão.

Ela se virou para Velen, erguendo os sobrolhos azulados de forma inquisidora. Anduin 

simpatizava com o draenei, que talvez já tivesse testemunhado mais guerras até do que Tyrande. 

Velen suspirou profundamente. “Eu sonhava com um sopro de paz após a derrota da 

Legião, mas concordo convosco. Envia as tropas, alta-sacerdotisa. E oremos todos para que não 

sejam necessárias.”

Estava feito. 



Cordressa caminhou pelos Jardins do Templo ao lado do arquidruida Malfurion Tempesfúria. 

Tyrande preferiu continuar em Ventobravo, trabalhando com Velen, Anduin Wrynn e Genn Greymane 

na confecção de estratégias de guerra de longo prazo. A alta-sacerdotisa instruíra Cordressa a regressar a 

Darnassus e informar a Malfurion sobre os últimos acontecimentos.

Embora o grande arquidruida já tivesse regressado para seu povo há alguns anos, após uma 

estada no Sonho Esmeralda, ainda era um pouco difícil se acostumar com sua presença. 

Malfurion Tempesfúria era uma figura singular, o maior druida entre os elfos noturnos. Sua 

afinidade com a natureza era tão profunda que seu próprio corpo proclamava essa conexão. Chifres de 

cervo lhe adornavam a cabeça, penas cresciam em seus braços musculosos, que pareciam asas, e seus pés 

lembravam os de um grande felino. 

Como a própria natureza, o poderoso shan’do, que significa professor honrado, era ao mesmo 

tempo gentil e feroz. Porém, como ser consciente de mente poderosa e vontade férrea, ele tinha pleno 

controle de qual aspecto queria manifestar.

Agora, enquanto os dois caminhavam juntos, ele falava com voz suave enquanto colhia ervas. 

“Você voltou de Silithus há pouco.” Malfurion se inclinou diante de um arbusto de folha-prata e 

arrancou uma folha, esmagando-a entre os dedos e inalando o aroma límpido e revitalizante. Enquanto 

inalava, acariciava a planta com a outra mão, murmurando um agradecimento. Três folhas eclodiram no 

caule. Malfurion devolveu em triplo o sacrifício imposto à planta.

Cordressa também esmagou uma folha e aspirou o aroma, sorrindo ao sentir os efeitos de calma 

e clareza. As Sentinelas viviam uma vida que constantemente as levava a várias partes de Azeroth. 
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O CHAMADO À BATALHA

A trombeta da caçadora se fez ouvir! 

Para a batalha ela nos chama, 

Para a defesa de tudo que nos é mais caro:

Esta cidade, 

Este poço da lua,

Esta suave canção na brisa da noite. 

Ela nos chama,

E nós atendemos.

PARTE DOIS:
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Cordressa, porém, raramente saía de Darnassus, e preferia que assim fosse. Ela jamais fugiria de suas 

obrigações ou de qualquer batalha, e por vezes ficava distante de seu povo durante anos a fio. Sua casa, 

porém, ficava em Darnassus, ao lado de Tyrande e Malfurion. Quando estava longe, ansiava pela paz do 

tempo e dos jardins da cidade.

Ela colheu uma magi-real e ficou admirando o tom rosa-profundo da flor enquanto falava. 

“Como contei a milady e aos outros em Ventobravo, não vi nada que justificasse a atenção que a Horda 

está dedicando a Silithus, e certamente nada que explicasse por que Saurfang estaria tão disposto a 

pressionar sua chefe guerreira. Tudo o que vi foi um grande número de goblins, que só queriam extrair 

azerita e matar intrusos.

“Não houve um crescimento súbito na população de goblins?” 

“Não que eu tenha percebido. Eles atacam, é claro, mas são ataques covardes, e nunca vi 

nenhum aumento significativo no número de armas ou de pessoal, nada que sinalizasse que a Horda 

mandaria um exército para lá. Só que, se a minha senhora e o rei de Ventobravo estiverem certos em 

acreditar que a Horda aprendeu a fazer armas de azerita, esse deslocamento militar faz todo o sentido.”

Malfurion se deteve diante de um caminho de botões-da-paz e ficou admirando as flores 

brancas. “Vou cuidar para que a ordem de Tyrande para enviar soldados a Silithus seja executada.  

Para isso, vou convocar várias sentinelas e outros que possam lutar para reforçar nossas fileiras.”

“Entendido, shan’do.”

Ele sorriu com tristeza. “Você estará entre os convocados, sentinela Cravoarco. Lamento ter que 

lhe pedir para regressar a Silithus. Precisamos de gente que conheça o território junto com as tropas.” 

Mal cheguei, já vou embora, pensou Cordressa, mas respondeu: “Claro. Quando o senhor quer 

que eu parta?”.

“No primeiro navio.”

Cordressa assentiu. Um pensamento lhe ocorreu. “Já lutei muitas vezes ao lado da sentinela 

Lunestio. Eu ficaria feliz se ela estivesse comigo de novo. Pode me dizer se ela também vai 

ser convocada?”

“Vai ser, sim”, respondeu o arquidruida, “mas não para Silithus. Muitos postos vão ficar vagos 

no Vale Gris depois que os navios começarem a zarpar, e vou pedir à sentinela Lunestio e outros que 

assumam essas funções.”

E eu mal consegui vê-la, pensou Cordressa, para logo se resignar. Vida de sentinela é assim. Então 

perguntou: “Tenho tempo de me despedir dos integrantes da Liga dos Exploradores?” 

“Claro, mas não se demore muito”, respondeu Malfurion. 
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Era mais do que Cordressa poderia esperar, e ela inclinou a cabeça em sinal de gratidão. 

“Obrigada, shan’do.”

 Malfurion entregou um porta-pergaminho de couro a Cordressa. “Pergunte aos seus amigos 

anões se eles estão dispostos a ir a Ventobravo e entregar essas cartas a Tyrande e Anduin antes de 

regressar a Altaforja. Obrigado, sentinela. Que as bênçãos de Eluna estejam com você.”

Com todos nós, se estivermos prestes a entrar em guerra com a Horda, pensou Cordressa. 

As duas sentinelas caminharam em silêncio até uma área verde e escondida próxima ao templo, 

onde moram os elfos altaneiros, os únicos praticantes de magia arcana da cidade de Darnassus. Portais 

eram dádivas preciosas, e a recente — e cautelosa — admissão dos irmãos altaneiros significava que 

pequenos grupos, como os sobreviventes da expedição da Liga dos Exploradores, que já haviam sofrido 

tanto, podiam ser poupados de longas viagens marítimas. 

Também significava que informações importantes seriam entregues rapidamente. Em tempos 

de guerra, isso poderia ser a diferença entre vida ou morte.

“Eu queria ter tido mais tempo para ficar com você, velha amiga”, disse Cordressa a Delaryn, 

“mas parece que nossos líderes têm outros planos”.

Delaryn encolheu os ombros. “Nós vamos aonde somos mais necessárias.” 

Os anões se divertiram enquanto esperavam. O arqueólogo-chefe Suiçagris, outro integrante 

da Liga dos Exploradores, teve uma animada conversa com os colegas enquanto três magos, Tarelvir, 

Dyrhara e Maelir, observavam e sorriam satisfeitos. Cordressa ficou feliz em ver as expressões 

pacíficas dos anões. 

“Gavvin Braçoforte, Inge Punho de Ferro e Arwis Pedranegra”, disse ela, “eu nunca vou me 

perdoar por não ter conseguido levar seus camaradas para casa. Peço desculpas pelos meus erros”.

Gavvin olhou para ela com doçura. “Guria”, disse com gentileza, “esse mundo é um rincão 

encarniçado. Tu sabes disso, nós também. Quem se junta à Liga dos Exploradores sabe. Se quisesse 

fugir da peleia, a gente ficava em casa que nem gato manhoso, sentado do lado da fogueira com uma 

caneca de cerveja na mão. Todos sabiam dos riscos. Pues, se não fossem as Sentinelas, todos tínhamos 

batido as botas naquele areal desgraciado”.

“Obrigada. Eu esperava levar vocês de volta e ver com meus próprios olhos a sua bela cidade, 

mas fui instruída a voltar para Silithus o quanto antes. Esperamos que o seu grupo tenha sido o último 

a sofrer nas mãos da Horda naquele lugar.”
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Gavvin olhou para ela, estupefato. “Vão te mandar de volta? Assim, num estalo, guria?”

“Tem um bando de goblins lá que precisa ser lembrado do poder da Aliança”, disse 

Delaryn. Gavvin sorriu.

“Posso pedir um favor a vocês?”, perguntou Cordressa. 

“Pues, diga, guria, que nós te atendemos”, respondeu Gavvin.

Cordressa passou às mãos do líder dos anões o porta-pergaminho que Malfurion lhe dera. 

“Nosso shan’do, Malfurion Tempesfúria, pediu a vocês que entregassem essas cartas em Ventobravo 

antes de regressar a Altaforja. São para lady Tyrande e o rei Anduin, que provavelmente também terão 

informações que vocês vão precisar passar para os Três Martelos.”

Gavvin pegou os pergaminhos com todo o cuidado. “Vai ser uma honra fazer a entrega para 

eles.” Olhou para a sentinela através das sobrancelhas espessas e pigarreou. “Buenas”, disse ele, se 

levantando e dando um tapinha desajeitado nos braços dela. “Toma conta de ti mesma, brava guria.  

E passa a lâmina em uns três goblins por mim, combinado?”

Cordressa sorriu. “Você mostrou muita coragem. Foi uma honra lutar ao seu lado.” Ela levou o 

punho até o ombro, fazendo uma saudação. 

A delgada maga Dyrhara agitou as mãos com destreza e um círculo de luz apareceu. Uma 

imagem de Ventobravo brilhava lá dentro. 

“Que Eluna ilumine o seu caminho”, saudou Cordressa.

“Que tua cerveja nunca te falte”, respondeu Gavvin.

Surpresa, Cordressa deixou escapar uma risada, e Gavvin lhe piscou um olho. Um a um, os 

anões entraram no portal e desapareceram. 

“Obrigada”, disse Cordressa, agradecendo à maga. Depois sorriu para o arqueólogo Suiçagris, 

que tirou o chapéu em resposta. Por fim, meneou a cabeça para Delaryn, e juntas elas seguiram pela 

rocha branca que corta a grande cidade. 

“Quando você parte?”, perguntou Delaryn.

Cordressa sorriu com tristeza. “Nós duas partimos em algumas horas. Vou encontrar a 

tripulação do meu navio no porto e seguir para Feralas. Você vai encontrar a sua e seguir para a Costa 

Negra, e depois Vale Gris.”

A frustração ficou estampada no rosto da elfa noturna. “Entendi. Deixa eu adivinhar, as 

sentinelas de maior patente foram convocadas para Silithus, e as outras vão ocupar os cargos que 

ficarem vagos.”
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“Exatamente.”

Delaryn suspirou. “Cordressa, eu te invejo.” 

“Não diga isso. Silithus não é um lugar agradável.”

“Pelo menos você vai estar ocupada. O Vale Gris é quase um exílio.”

Cordressa sorriu. “É um lugar lindo e pacífico…”

“E chato.”

“Não se esqueça que Anaris Lenhéolo é a comandante da região, agora”, ponderou Cordressa. 

“Você vai ter a chance de aprender com a melhor de todas.” 

A expressão de Delaryn se iluminou ao ouvir aquele nome. Anaris Lenhéolo fora uma 

verdadeira heroína em muitas guerras e, mais recentemente, durante o Cataclismo. O Refúgio 

Brisaprata, posto avançado importante no Vale Gris, junto com Astranaar, fazia jus ao próprio nome: 

um lugar agradável com uma estalagem relativamente luxuosa. Porém, o desequilíbrio na ordem 

natural, causado pelo Cataclismo e por uma invasão de orcs, mudou tudo.

Os orcs mataram sentinelas e civis. Cordressa não viu a matança com os próprios olhos, mas 

conta-se que os orcs perseguiram os que tentaram fugir, deixando os corpos apodrecerem na estrada 

como um alerta brutal para qualquer um que tentasse retomar o Refúgio Brisaprata. 

Os elfos noturnos só conseguiram retomar a cidade após a chegada de Anaris e seu pequeno 

exército de sentinelas. Agora, o Refúgio Brisaprata novamente serve com um centro de operações das 

Sentinelas no Vale Gris. 

“Anaris Lenhéolo”, murmurou Delaryn, cuja voz traía admiração. “Eu não sabia que ela tinha 

ficado por lá após a vitória! Com certeza ela tem muito a me ensinar. Mesmo assim, vou continuar 

treinando duro na sua ausência, Cordressa. Assim, quem sabe o arquidruida e a alta-sacerdotisa mudem 

de ideia e me considerem digna de embarcar no último navio para Feralas? Pode ser que nós ainda 

lutemos juntas!”

Cordressa sorriu diante do entusiasmo da amiga, mas a alegria se desvaneceu rapidamente. 

“Pode ser que nem demore tanto para a gente precisar de você. Silithus pode ser o primeiro front de 

uma nova guerra.”

“A mesma de sempre, em outro lugar”, desabafou Delaryn, tomada por um sentimento 

sombrio, como a amiga. “Cuide-se.”

As duas se abraçaram forte por um momento, depois Cordressa se afastou. “Tenho pouca 

coisa para levar na mala”, disse ela. “Acho que vou fazer o caminho mais longo até a doca. Quero me 
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lembrar das áreas verdes, das águas correntes e da tranquilidade antes de enfrentar aquele deserto 

horrível de novo.” 

Com um aceno final para a amiga, Cordressa foi em direção ao Terraço dos Mercadores, em vez 

de seguir direto até o mestre de hipogrifos. 

Delaryn ficou olhando Cordressa se afastar. 

As duas eram sentinelas, veteranas de mais combates e até mesmo guerras que a maioria das 

raças mais jovens conseguiria se lembrar. Alguns integrantes da Aliança e da Horda pensavam que, por 

viverem muito, os kaldorei não davam muito valor à morte. Como se alguém pudesse ficar “farto” da 

vida — da alegria, das risadas, do amor, dos rituais e das maravilhas. Ou de simplesmente ser kaldorei. 

A resposta, é claro, é que ninguém se fartava da vida. E isso tornava cada batalha, cada golpe, 

ainda mais importante. Porque, no fim, nem mesmo os elfos eram poupados da possibilidade da morte. 

Cada batalha, cada golpe que não dava cabo da vida de um soldado significava mais um passo em 

direção ao inevitável ataque que decretaria o fim. 

Ainda assim, a vida de um soldado também tinha suas alegrias, seus momentos de amizade 

com os irmãos em armas. O amor, ou sentimento equivalente, por aqueles que cruzaram seu caminho 

por uma noite, um ano ou uma década, e que em muitos casos jamais retornariam.

E heróis para admirar e imitar. 

Delaryn Lunestio estava prestes a conhecer alguém que fazia parte do último grupo. 

Meu amor,

Apesar de sentir falta de você e dos cheiros, das vistas e dos sons da nossa amada cidade, meu tempo em 

Ventobravo está sendo muito produtivo. 

Pela primeira vez em muito tempo, estamos em perfeito acordo com nossos colegas de Aliança sobre como 

proceder. A azerita é preciosa demais e nosso mundo é valioso demais para que hesitemos diante de qualquer chance 

de defendê-lo. Que horrores Sylvana e seus Renegados poderiam criar? Que armas sinistras os goblins poderiam 

criar, ou os orcs e trolls poderiam vislumbrar? Fico feliz em dizer que a última companhia de defensores partiu para 

Feralas e que nosso exército está pronto para agir imediatamente quando for necessário.
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Embora eu tivesse um profundo respeito pelo falecido rei Varian, preciso confessar que tinha minhas 

preocupações em relação ao jovem Anduin. Fico feliz de dizer que, dia após dia, ele tem se mostrado um digno 

sucessor do pai. O novo rei é jovem demais, mas muitos de nós também são, não é mesmo? Ainda assim, ele não só é 

sábio, mas também está disposto a ouvir a sabedoria de outros, o que talvez seja ainda mais importante.  

É maravilhoso saber que nosso povo, os humanos, os draeneis e os anões têm sacerdotes em posição de liderança. 

Anduin, no entanto, ainda fala em esperança em uma paz duradoura, enquanto já nos preparamos para a 

guerra. A perda da inocência é sempre algo amargo, mas é preciso ter os olhos bem abertos para liderar.

Fico feliz de estar aqui para ensinar a ele o que for possível, e fico feliz por ver que ele está me ouvindo. 

Até nosso próximo abraço, meu Malfurion.

“Ninguém deveria conhecer seus heróis”, pensou Delaryn, enquanto passava sob as acolhedoras 

árvores do Vale Gris. 

No dia anterior, a sentinela Vannara dissera, em voz baixa: “Eu me lembro de ouvir alguém 

dizer que ‘Anaris é uma atiradora tão boa quanto Shandris Plumaluna, e uma inspiradora tão ruim 

quanto um sátiro.”

“Quem disse isso estava sendo generoso”, replicara Delaryn. Embora o título de comandante 

do Vale Gris seja definitivamente uma honra, Delaryn se perguntava por que Anaris Lenhéolo nunca 

tinha sido enviada para lutar em outros lugares. Ela nunca fora à Costa Partida combater a Legião, nem 

a qualquer território da Horda. Mesmo agora, com tudo o que estava acontecendo, ela não havia sido 

enviada para Silithus. Por quê?

Agora Delaryn entendia a razão. 

A comandante Lenhéolo certamente tinha o físico para o papel. Era uma das mais altas e mais 

poderosas sentinelas que Delaryn já vira. Tinha os cabelos violeta e a pele azul clara, mas seu traço mais 

marcante era o rosto. 

Elfas noturnas marcavam o rosto quando concluíam um rito de passagem significativo. Marcas 

de garras eram um desenho comum, mas Anaris Lenhéolo não precisava de cicatrizes estilizadas. O 

raptor de um troll a atacou e deixou cicatrizes verdadeiras. As linhas lhe cruzavam toda a extensão 

do rosto, do queixo até o couro cabeludo. Pela graça de Eluna, o raptor não arrancou o olho. Anaris 

não quis curar as cicatrizes. Em vez disso, abraçou com orgulho o que chamava de “verdadeira 

marca da alma”. 
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O que faltava a Anaris em termos de beleza física lhe sobrava em ferocidade e, na opinião de 

Delaryn, na atitude perante outras pessoas. 

Delaryn cometeu o erro de ficar olhando para as cicatrizes, a tentativa frustrada do raptor 

de separar a cabeça de Anaris do resto do corpo. Ela já tinha ouvido a história, mas era assustador e 

perturbador ver por si mesma. Antes que conseguisse evitar qualquer reação, arregalou os olhos e 

produziu um som suave que transmitia empatia. Ela não foi a única a fazer isso, a julgar pela forma 

como o olhar da comandante se moveu rapidamente de rosto para rosto.

Os lábios mutilados se contorceram em sinal de desdém. “Recém-chegadas de 

Darnassus, hein?”

Delaryn e as outras se entreolharam, surpresas pela maneira como foram recebidas. “No momento, 

sim, mas muitas de nós já serviram em outras partes”, explicou Delaryn.

Anaris a interrompeu com um gesto irritado. “O arquidruida escolheu vocês, então imagino 

que sejam capazes de lutar. Ninguém se torna sentinela sem derramar sangue em batalha.” O tom, 

no entanto, expressava claramente a opinião dela: aquelas que serviram no conforto e na beleza de 

Darnassus estavam aquém das que não serviram lá. “Tenente Delaryn Lunestio, parece que você é 

minha segunda em comando.” 

“Eu servi com…”

“O que interessa é que agora você serve comigo. Você vai me obedecer e manter na linha as 

outras abaixo de você.” Anaris olhou para todas. “O serviço aqui vai ser muito mais difícil do que vocês 

pensam. As ordens de Darnassus cortaram pela metade o número de sentinelas lotadas no Vale Gris. 

Essa redução considerável vai encorajar aqueles que querem nos prejudicar, ladrões e assassinos que 

vão aproveitar a oportunidade de atacar o populacho e viajantes isolados na estrada. Estamos aqui para 

protegê-los. Preciso ter certeza de que vocês estão à altura da missão.” 

Delaryn tentou evocar a paz do templo naquele momento difícil e desagradável, 

mas não conseguiu.

E continuou sem conseguir depois. As noites e os dias se arrastavam em intermináveis 

e humilhantes testes, treinos e provas. As Sentinelas de Darnassus, mulheres que receberam a 

incumbência de proteger o coração e a alma dos kaldorei, foram obrigadas a provar o próprio valor, 

como se fossem recrutas verdes, inexperientes. 

Tudo era ridículo. As mensagens que levavam correndo de um canto a outro eram banais, os 

próprios destinatários diziam isso. Até mesmo os civis que elas foram designadas para proteger olhavam 

com pena para as recém-chegadas, e isso era algo que Delaryn não conseguia engolir. 
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Mas era preciso, porque sentinelas eram soldados, e soldados obedeciam ordens. Se não fosse 

assim, seria o caos. Delaryn lembrava com saudades de seus primeiros treinos, de suas primeiras 

batalhas, de Cordressa, Shandris e Tyrande. Depois engolia em seco e fazia o que lhe era ordenado. 

Ela estava voltando da Torre Poeira Estelar para o Refúgio Brisaprata. A chuva caía com força, 

e suas botas afundavam um pouco a cada passo. O cabelo azul marinho estava colado ao crânio, e ela 

tremia, louca para tomar alguma coisa quente. Bem perto do coração, a salvo do dilúvio que a assolava, 

estava um relatório absolutamente banal que detalhava algo totalmente desinteressante. 

Delaryn ouviu um rosnado grave e um barulho de respiração atrás de si e ficou paralisada.

Elfos noturnos costumam conviver bem com animais, que consideram como parentes 

selvagens. Por isso, Delaryn falou de forma calma e respeitosa ao se virar.“Irmão urso, eu lhe 

saúdo. Nós… Ferryn?”

O urso se sentou, com os braços pousados sobre a barriga, e o som estranho, quase caprino 

que ele emitia era claramente uma gargalhada. Então mudou de forma e, no instante seguinte, ali 

estava um elfo noturno alto, de tez azul clara e cabelos longos e selvagens cor de musgo. Ele também 

estava encharcado. 

“Ah, Del”, brincou Ferryn, em tom caloroso, olhando-a com olhos vivos e brilhantes, “você 

sempre cai nessa”.

Delaryn suspirou, incomodada. “Cuidado que, um dia desses, eu vou acabar atirando antes.”

Ele a olhou com horror fingido. “Você? Violar o protocolo? Nunca.” 

A elfa se virou e continuou o caminho de volta ao Refúgio Brisaprata. Ferryn passou a andar ao 

lado dela. Estavam absolutamente em silêncio — não falavam, e os passos eram abafados pela lama e a 

grama. É tão fácil andar ao lado dele, mesmo após tantos anos de distância. 

Sempre fora assim, entre eles. 

Delaryn sentiu os dedos de Ferryn roçando nos seus, cautelosos, prontos para recuar se não 

fossem correspondidos. Mas ela correspondeu. Ela jamais deixaria de fazer isso. As obrigações de ambos 

e, verdade seja dita, a natureza de ambos, os mantinham separados, mas Eluna sempre dava um jeito de 

os dois se reencontrarem.

Então Delaryn entrelaçou os dedos nos dele, e os dois seguiram juntos. 

“O que você está fazendo aqui?”, perguntou ela.

“Eu poderia fazer a mesma pergunta a você”, replicou Ferryn.

“Fui realocada”, disse ela, sem ter certeza do que ele sabia e do que ela poderia contar.
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“Eu também”, disse ele. “Me trouxeram da Selva Maleva para cá. Muitos companheiros e 

companheiras estão seguindo para o sul.” Ferryn a olhou. “Para um lugar arenoso.”

Delaryn relaxou. Ele já sabia. “Ah”, disse. “Eu não gosto de areia.”

“Nem eu. Ela fica entranhada no pelo e nas penas.”

“E na armadura também.” 

“Você ficou desapontada?” 

Por Eluna, ele a conhecia muito bem. “Cordressa foi. Eu, infelizmente, fiquei estacionada aqui.”

“De início, eu também estava chateado com as minhas ordens. Agora, no entanto, no que me 

diz respeito… a coisa não foi tão ruim assim.”

Quanto tempo fazia desde que Ferryn ajudara a combater as energias vis que estavam 

destruindo uma parte outrora bela do Vale Gris? Dez anos? Doze? Uma década, pelo menos, desde que 

se despediram com um beijo pela centésima, ou seria milésima, vez. 

Pela primeira vez desde a chegada, a tensão de Delaryn se dissipou. Ferryn estava certo. Não era 

de todo ruim estar ali, afinal. 

Vários dias depois, Delaryn e Ferryn se jogaram languidamente nos braços um do outro em um 

recanto que haviam descoberto, banhado pela luz do sol filtrada pelas árvores.

Ferryn ouviu um galho se quebrando acima deles. Transformou-se em sabre-da-noite com um 

único pensamento. Seu olfato, potencializado, o levou direto ao fedor de um goblin, o que quase fez 

seus olhos lacrimejarem.

A coisinha verde, feia e pequenina estava praticamente sem armadura e não usava camisa. 

Estava claramente confiando que seu tom de pele o camuflasse na densa folhagem. Foi uma ideia 

ousada, mas que não lhe serviu de nada naquele momento. Ferryn afastou as lâminas gêmeas do 

matador com uma patada e rasgou a garganta do bicho com seus caninos longos e afiados.

No mesmo instante, a flecha de Delaryn apareceu no crânio do goblin. Ferryn se perguntou 

quem havia atingido o infeliz primeiro. O druida se pôs de pé e seguiu Delaryn, que já estava correndo 

para o Refúgio Brisaprata. Ele virou uma orelha na direção do baque leve produzido quando o corpo 

do Goblin duplamente morto caiu no chão. Ferryn olhou para Delaryn quando a alcançou, e seus olhos 

se encontraram por uma fração de segundo. O rosto dela guardava o mesmo terror que se apossara 

do coração dele. 
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Estavam na metade do caminho de volta quando o som prateado e inquietante da 

trombeta se fez ouvir.

Era tarde demais. O refúgio estava sob ataque. 

A dupla passou pelos corpos de grandes sabres-da-noite, as belas e fiéis montarias dos kaldorei, 

espalhados pela grama revolvida. Perto do refúgio, encontraram corpos de kaldorei… e a Horda. 

Delaryn respirou profundamente, o único sinal de quantos mortos eram seus amigos. Muitos 

cadáveres dos elfos noturnos não tinham sinais visíveis de ferimentos, mas as lâminas nas mãos dos 

matadores, muitas delas ainda negras de veneno, contavam a terrível história.

O goblin morto por Ferryn não estava sozinho. 

Juntos, Delaryn e Ferryn correram para a estalagem. Mais corpos povoavam o chão. Alguns 

ainda se contorciam quando os curadores tentavam freneticamente socorrê-los. Um corvo da 

tempestade azul e negro estava pousado em um corrimão. 

Delaryn ficou rígida quando Vannara se aproximou. Sua expressão era sombria. 

“Esse druida trouxe uma mensagem do Refúgio Bosque Real”, contou Vannara, apontando 

para o corvo. “Eles também foram atacados. Poeira Estelar também. Os assassinos da Horda atacaram 

simultaneamente, mas tudo ficou quieto depois que eles foram derrotados. Seja o que for, parece que já 

acabou.” Ela hesitou. “Del… o que está acontecendo?”

“Não sei”, disse Delaryn, tão confusa e atordoada quanto Vannara. “Onde está a comandante?”

“Saiu para uma patrulha de treinamento com uma dúzia de sentinelas.”

“Já faz muito tempo?”

“Desde a meia-noite.”

Os olhos das duas se encontraram. Uma súbita onda de ódio se apossou de Delaryn. Patrulhas 

de rotina geralmente envolviam pequenos grupos de quatro ou cinco sentinelas. Se Anaris Lenhéolo 

não estivesse tão obcecada com a ideia de humilhar as Sentinelas de Darnassus, vidas poderiam ter 

sido salvas, pois haveria mais gente no Refúgio para a defesa. Ela quase deixou escapar uma série de 

impropérios, mas se controlou, porque nada ia trazer os mortos de volta. “Onde?”

“Ela não disse.” 

Ferryn roçou a cabeça felina nos braços de Delaryn. Claro. Ele conseguiria rastrear Anaris. 
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Delaryn lhe lançou um olhar de agradecimento. “Fiquem em alerta para uma segunda onda de 

ataques. Continuem a tratar dos feridos. Ferryn e eu vamos encontrá-la.”

Ela correu até os aposentos da comandante e pegou uma camisa de linho. O druida sentiu o 

cheiro, depois se deitou no chão e olhou para ela. Por um instante, Delaryn hesitou. Druidas não eram 

animais. Eles não se deixavam cavalgar como feras comuns. No entanto, Ferryn e Delaryn sabiam 

muito bem que os ladinos tinham matado os sabres-da-noite, por isso todos os sobreviventes estariam a 

pé. Não havia tempo a perder. 

“Obrigada”, agradeceu Delaryn, comovida, e montou o felino negro-azulado. Ela se agarrou 

com força enquanto Ferryn, que trazia as orelhas coladas ao crânio, em fúria, seguia o cheiro da 

comandante Anaris Lenhéolo.

Encontraram o grupo a alguns quilômetros de distância do acampamento. Para assombro 

de Delaryn, nem patrulha estavam fazendo. Anaris latia ordens para que marchassem, exigindo 

sincronização perfeita. As Sentinelas eram soldados de alta categoria, no auge da forma física, mas era 

nítido que estavam cansadas e não puderam descansar. Ela pegou as melhores guerreiras e as levou à exaustão, 

enquanto aqueles que ela jurou proteger morriam de maneira horrível. 

“Comandante”, bradou Delaryn. “Comandante! Nós fomos atacados!”

Anaris se virou rapidamente, o rosto fendido tomado pela raiva. O olhar se voltou para 

Ferryn. “Explique-se.”

As sentinelas se detiveram. O cansaço se fora diante do perigo real a seu povo, e ouviram 

Delaryn com o corpo todo atento. 

“Ladinos da Horda”, explicou Delaryn. “Muitos. Mataram nossos sabres-da-noite primeiro para 

evitar que a notícia corresse rapidamente. Muitos mortos. Vannara recebeu relatórios que descrevem a 

mesma situação em outros postos avançados do Vale Gris.”

Por um instante, Anaris fitou-a sem dizer nada. Depois se voltou para as sentinelas. “O que 

vocês estão fazendo paradas aí? Corram para o Bosque Asa de Prata! Vejam se…”

Ferryn soltou um rugido ríspido e furioso, mas era tarde demais. Sentindo a tensão no corpo 

dele, Delaryn desmontou, mas um Renegado já havia saltado de um galho alto. 

Ele caiu bem nas costas de Anaris, apunhalando-a com duas lâminas quando ela caiu. Mais 

rápido do que um ser morto deveria ser capaz, o assassino deu um rolamento e se pôs de pé. Atirou uma 

das adagas diretamente na garganta de Marua, quase arrancando a cabeça do corpo. 

Com um uivo furioso, Ferryn saltou na direção do Renegado, enquanto Delaryn, de forma lenta 

demais, puxava uma flecha e colocava no arco. Uma imagem borrada passou por ela. Era outro ladino, 
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um elfo sangrento, que atacava com suas lâminas enquanto os cabelos longos e dourados esvoaçavam 

como um manto. Durante um átimo, que parecia o tempo de uma única batida de coração, meia dúzia 

de elfas noturnas foram deixadas sangrando ou se contorcendo de dor no solo verde da floresta.

Por fim, as sentinelas se reorganizaram. O elfo sangrento desapareceu imediatamente, mas isso 

não era problema. Elas o alcançariam enquanto estivesse fugindo como o covarde que era. Atiraram 

uma chuva de flechas na direção dos vãos entre as árvores, mas nada acertaram. O sin’dorei tinha 

conseguido enganá-las.

O Renegado não teve a mesma sorte. Eriadnar avançou contra ele, de espada em punho. Rasgou 

o tronco do matador de cima a baixo e arrancou-lhe o braço. Ferryn atacou, jogando-o ao chão, e 

demonstrou imenso autocontrole para não lhe rasgar a garganta. 

Anaris Lenhéolo jazia no chão da floresta, de olhos abertos, mas já sem nenhum brilho. 

“Comandante”, chamou Eriadnar.

“Ela está morta”, respondeu Delaryn, com dureza. Ainda estava furiosa com Lenhéolo, mas de 

nada mais adiantava sua raiva contra a comandante. 

“Delaryn”, disse Eriadnar, em voz baixa, “você á a comandante agora”.

De fato. E como isso soava estranho. Delaryn se recompôs e foi em direção ao prisioneiro.  

Os olhos se fixaram nas adagas que o Renegado deixou cair, cobertas com o sangue de Anaris. 

Pegou uma das lâminas com cuidado, depois fez um sinal para Ferryn. Ele se afastou, rugindo 

ameaçadoramente para o Renegado. 

A elfa olhou para o Renegado deitado no chão, canalizando a dor e a fúria: “Fale comigo, e 

talvez eu lhe deixe viver”.

“Viver”, grunhiu ele, naquele tom cavernoso e desagradável característico de sua raça. “Já fez 

tempo que eu não vivo, elfa.”

“Então você gosta de jogos de palavras, hein? Que tal um jogo de números?” Delaryn 

gesticulou para ele. “Você já está sem um braço. Que tal ficar sem os dois? Não, melhor, vou 

começar devagar. Você ainda tem cinco dedos. Ou me dá uma informação relevante, cadáver, ou vai 

ficar com quatro.”

Ele não respondeu, ela se ajoelhou, agarrou-lhe o pulso e aproximou a lâmina.

Ele sibilou raivosamente. “Eu falo!” 

Então a adaga está de fato envenenada. Mesmo à beira da morte, ele não quer sentir tamanha dor.

“Quais foram as suas ordens?”
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Os lábios mortos se abriram e mostraram os dentes amarelecidos. Um bafo imundo invadiu as 

narinas de Delaryn com a gargalhada do Renegado, mas ela usou de toda a força de vontade para não 

fazer qualquer careta de nojo. 

“Achei que eram óbvias”, disse ele. “Será que os inteligentes morreram primeiro? Não, espera, 

não existem elfos noturnos inteligentes. Tem um troll usando as orelhas de outra comandante como 

enfeite, você sabia?”

Era bem possível, e ela sabia bem disso. Delaryn, porém, não estava disposta a morder a isca. 

“Nenhuma val’kyr vai trazer você de volta se eu cortar a sua garganta.” 

Delaryn olhou para a lâmina.

“Que tipo de veneno você usou?”, perguntou casualmente. “Imagino que seja um bem 

doloroso, bem do jeito que os Renegados gostam. Se não me contar nada que preste agora, vou concluir 

que você está só ganhando tempo e não tem nada a me dizer.” A voz exalava frieza. 

“Que prisioneiro não ganharia tempo? A existência é preciosa. Até nós sabemos disso.”

Era verdade. Os elfos noturnos nutriam um profundo respeito pela vida. Não torturavam 

prisioneiros, nem se satisfaziam com mortes desnecessárias.

Mas esses valores não valiam muito para abominações como os Renegados.

Alguma coisa dentro dela a deixou firme como uma rocha. Delaryn colocou a lâmina a um 

milímetro do indicador do Renegado e afirmou pausadamente: “Não me desafie”.

O olhar cruel desapareceu do rosto apodrecido quando o morto-vivo percebeu que a ameaça 

não era vazia. “Você não vai vencer”, disse. “Estamos em toda parte. Você ainda não percebeu que todos 

os seus postos estão sob ataque? Dezenas de criaturas como eu se lançaram sobre eles com venenos 

dolorosos. E vocês, com seus hábeis caçadores, suas sentinelas orgulhosas, seus druidas furtivos, nem 

viram o que os atingiu.”

Delaryn pensou no druida que voou até o Refúgio Brisaprata com a mensagem. Alguns 

postos avançados realmente relataram um ataque surpresa. Só que alguma coisa nas palavras do 

Renegado soava forçada.

“Você está blefando”, atacou Delaryn. “Qual é o plano? A Horda estava marchando para 

Silithus, para que se desviar para o Vale…”

E então a resposta lhe veio num estalo, tão assustadoramente óbvia que ela se sentiu 

apunhalada pelas costas.

A frota de elfos noturnos estava a caminho de Feralas.
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Tyrande estava em Ventobravo.

“Vocês estão abrindo caminho”, murmurou, horrorizada.

O Renegado não respondeu, mas começou a gargalhar de novo. Delaryn ergueu a adaga, mas a 

risada do ladino se transformou em acesso de tosse. Um líquido viscoso lhe brotou da garganta, e então 

ele ficou imóvel. O Renegado a enganara, os ferimentos lhe acabaram com a morte-viva antes que ela 

pudesse fazer qualquer coisa.

Delaryn não desperdiçou energia com frustração diante da última piada do Renegado e com os 

preciosos minutos gastos no interrogatório. Muito tempo já se perdera.

Ela se ergueu num salto. “Eriadnar, você está ferida?”

“Não, comandante.”

“Então corra, minha irmã”, disse ela. “Corra o mais rápido que puder até Darnassus. Não lute. 

Não pare. Esconda-se, se for preciso, mas leve esta mensagem até Darnassus. Diga a Malfurion que um 

exército está chegando.”

Ferryn assumiu novamente a forma de kaldorei. “Eu chego mais rápido voando do que ela 

correndo”, ofereceu.

Delaryn balançou a cabeça, negando. “Tenho outra tarefa para você. Vá, Eriadnar. Que Eluna 

guie seu caminho.”

A sentinela assentiu, de olhos arregalados, e correu para obedecer tão rápido quanto uma flecha 

atirada por um arco.

Delaryn se voltou para Ferryn. “Vá até os Sertões. A Horda está vindo. Precisamos saber quanto 

tempo temos antes que eles cheguem. Siga em frente até avistá-los. Só lute se for preciso. Fique vivo, e 

volte para me contar o que viu.”

Ele assentiu. Os dois se entreolharam por um instante. Palavras eram desnecessárias. Eles já 

estiveram em batalha incontáveis vezes, às vezes juntos, às vezes separados. Agora eles tinham sido 

arrastados para o combate mais uma vez. 

No mesmo instante, os dois se abraçaram, se beijaram com fervor e depois seguiram para 

cumprir suas missões.

Ferryn não sabia, mas, sempre que os dois se separavam, Delaryn pedia a Eluna que ele 

continuasse a salvo. Mais uma vez ela repetiu a oração, mas, pela primeira vez, teve uma levíssima 

sensação de que, nesta batalha, a bela e amorosa deusa da lua talvez não pudesse lhe atender. 
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Ferryn gostava de lutar. E era bom nisso. Delaryn, porém, deixara claro que não precisava de 

mais soldados no ataque. Precisava de informações sobre como atacar.

Mesmo assim, ele estava mais do que pronto para o combate, caso fosse necessário. 

Ferryn assumiu rapidamente a sua forma favorita, de sabre-da-noite, pulando de galho em 

galho na copa das árvores, seguindo na direção sudeste do Refúgio Brisaprata. Seu coração foi tomado 

por náuseas e pela raiva diante do que viu ao entrar na Floresta Noturcanto.

O Bosque Asa de Prata e o Posto Avançado Asa de Prata estavam em silêncio quando ele se 

aproximou, mas o olor de sangue logo atingiu-lhe as narinas. Ferryn abriu a boca em um rosnado 

silencioso e seguiu em frente, mais rápido. 

A Paliçada Mor’shan, uma antiga base órquica retomada após a morte do monstruoso 

Garrosh Grito Infernal, também tinha caído. Ferryn já esperava por isso, mas sentiu o fedor de 

orcs e goblins misturados ao olor de sangue kaldorei. Diminuiu a marcha e seguiu em frente com 

cautela, de forma quase invisível. Um orc caiu na gargalhada, depois começou a cantar bem alto uma 

canção espalhafatosa. Ferryn desceu até um galho mais baixo e ficou observando. Um goblin e um 

orc saqueavam os corpos, pegando armas e berloques. O goblin rosnava ao tentar tirar o anel de um 

caçador, e puxava a mão com tanta força que o cadáver era sacudido para cima e para baixo. 

Eram só dois. Ferryn poderia derrotar ambos. Estava louco de raiva, mas se recusou a ceder à 

fúria. Era melhor apenas espionar e regressar com as informações. As ordens eram essas. Delaryn era 

comandante do Vale Gris, agora, e ele lhe devia obediência.

Sorte de vocês eu respeitar tanto a Del, pensou, com amargura, e se esgueirou ao passar pelos dois, 

que mereciam morrer cem vezes cada um. 

O olfato de Ferryn já era melhor que o de ambos quando estava em forma de elfo noturno. 

Agora, era ainda melhor. Ainda assim, as duas criaturas também poderiam sentir seu cheiro, se não 

tomasse cuidado. Ele se posicionou contra o vento antes de seguir para além das fortificações.

Quando o caminho ficou livre, assumiu a forma de um corvo da tempestade. As asas poderosas 

se lançaram ao ar e ele saiu voando. Era meio-dia. A Horda atacara no momento em que os elfos 

noturnos estavam mais vulneráveis. O sol o castigava e deixava ainda mais brilhante o amarelo 

avermelhado daquele lugar apropriadamente chamado de Sertões. O que Ferryn viu naquela luz 

causou-lhe arrepios.

Seu coração se encolheu dentro do peito. Eram muitos. Milhares, talvez dezenas de milhares, 

um número impossível de contar. Caravanas puxadas por kodos se reuniram em torno de um dos únicos 

oásis da região para descansar e matar a sede enquanto se preparavam para invadir o Vale Gris. Dezenas 

de armas de cerco dominavam a paisagem. 
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O deslocamento deles seria muito mais lento que o de um druida kaldorei. Ferryn se perguntou 

se valia a pena se arriscar para obter mais informações. Sua maior preocupação nem era a própria vida, 

mas sim que a Horda percebesse que aquele corvo da tempestade era um druida e soubesse que seus 

planos haviam sido descobertos. 

Eles já tinham efetuado um ataque coordenado de assassinos, no entanto. Logo, já deviam 

saber que os kaldorei estavam cientes da ameaça. Assim, Ferryn resolveu assumir o risco de continuar a 

varredura, voando o mais alto que podia sem perder a visão clara do que acontecia lá embaixo. Era um 

verdadeiro exército da Horda. Não havia apenas orcs. Embora fossem muitos desses seres vis, todas as 

raças estavam representadas.

Espiões da Aliança tinham relatado que Saurfang comandava o exército pessoalmente. Será que 

a chefe guerreira estava ali, também? Estaria ela comandando o exército, em vez de Saurfang?

Então Ferryn teve certeza. É claro que ela estava lá. A arrogância de Sylvana Correventos 

não permitiria que outro levasse a fama. Além disso, ela provavelmente era o integrante mais 

poderoso da Horda. 

Sua banshee covarde e calculista, pensou Ferryn. Você jamais teria coragem de atacar se nossa senhora e 

nosso senhor estivessem por aqui. Mas ela virá, pode ter certeza. Ela e o shan’do vão pedir sua cabeça. 

Ferryn não viu qualquer sinal de Sylvana, mas avistou um orc enorme com longas tranças brancas 

descendo de uma carroça. A armadura era superior à dos demais e, enquanto passava em revista às tropas, 

era tratado com reverência. Por mais velho que fosse, ainda caminhava com autoridade. A idade não 

lhe diminuíra a força. 

Por um longo momento, o druida sobrevoou o acampamento, batendo as asas rapidamente, 

absorvendo o máximo de detalhes possível. Então, quando sua tristeza foi subjugada pela raiva e por 

um desejo ardente de entrar em ação, ele deu meia volta e seguiu para norte tão rápido quanto suas 

asas permitiam. 

Assim que soube da chegada da sentinela, Malfurion foi até o poço lunar encontrá-la. Ela já 

estava sendo tratada pelas sacerdotisas. Havia três reunidas em torno dela, oferecendo comida, que 

Eriadnar aceitou com gratidão.

“Sentinela Eriadnar”, disse Malfurion, indo a seu encontro.

Ela estava sentada à beira da fonte, e sua postura denunciava o cansaço da jornada, mas se 

ergueu ao ouvir a voz dele.
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“Pode se sentar, sentinela, você merece esse descanso. Que terríveis notícias você nos traz?”

Ela voltou a se sentar, esgotada. “Venho do Refúgio Brisaprata. Quase todos os nossos postos 

avançados sofreram ataques coordenados da Horda. Anaris Lenhéolo está morta. Delaryn Lunestio 

assumiu o comando na sua ausência. Ela me enviou para cá…” Durante um átimo, era como se 

a sentinela não conseguisse obrigar a si mesma a falar aquelas palavras. Então ela disse, com voz 

embargada. “Para contar ao senhor que o exército está vindo.”

Malfurion viveu muitos anos na expectativa daquela notícia, que, um dia, a Horda iria se 

erguer e voltar seus olhos cruéis para Darnassus. Finalmente acontecera. 

Ele e Tyrande tinham sido vítimas de uma artimanha. Enviaram suas frotas para o sul, em 

direção a Silithus, exatamente como a Horda esperava que fizessem. Os kaldorei nunca estiveram 

tão vulneráveis. 

A Horda, porém, não iria vencer. Eles não se deram conta com que estavam se metendo ao 

lançar aquele vergonhoso ataque ao território noctiélfico. Não entenderam que teriam que lutar não 

só com os habitantes do Vale Gris. Pelas mãos respeitosas mas firmes de Malfurion Tempesfúria e dos 

druidas que ele treinou, a Horda seria atacada pelo próprio Vale Gris. 

Não restava dúvida que o guerreiro Saurfang estava preparado para a batalha, e que ele e suas 

forças podiam até derrotar outros guerreiros, mas não o que esses guerreiros protegem.

Essa resolução fincou raízes dentro dele, e Malfurion ficou ainda mais alto ao preparar sua 

mente e seu espírito para o que estava por vir. 

A  sentinela sentiu a mudança em Malfurion e pareceu reconfortada, apesar de um pouco 

intimidada também.

“Obrigado pela celeridade”, agradeceu ele, calmamente. “Quando estiver descansada, tenho 

outra tarefa para você.” 

Relatórios chegaram de muitos outros postos avançados. Nem todos haviam sido atacados.  

Os que não sofreram ataques enviaram soldados para o Refúgio Brisaprata assim que receberam o alerta 

de Delaryn. Outros, como Astranaar, sofreram baixas, mas conseguiram rastrear e matar os ladinos. 

Outros, porém, permaneceram sinistramente silenciosos. 

A ajuda chegava praticamente a cada minuto, e isso fortaleceu Delaryn. “A maioria 

sobreviveu”, disse ela aos recém-chegados, e lembrou a todos que a Horda não tinha mais o elemento 

surpresa a seu favor. “Estão invadindo a nossa casa. Conhecemos cada palmo dessa floresta e trabalhamos 
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em harmonia com a terra. A Horda não tem essas vantagens. Somos a primeira linha de defesa e 

temos o terreno…”

Um corvo da tempestade entrou como um dardo na estalagem do Refúgio Brisaprata, onde os 

tenentes estavam reunidos. Ferryn mudou de forma em pleno ar e ficou de pé com leveza, arfando um 

pouco pelo esforço.

Delaryn e os outros ouviram em absoluto silêncio a descrição do que Ferryn vira, de quem ele 

vira… e quem ele também acreditava estar presente. Ela se obrigou a manter uma expressão neutra, 

mas cada palavra dele parecia uma flecha a atingi-la. 

Era impossível negar. A Horda havia enviado um exército para atacar Darnassus, comandado 

pelo lorde supremo Varok Saurfang e, muito provavelmente, pela chefe guerreira em pessoa. Eles tinham 

pessoal, suprimentos e equipamentos para fazer o trabalho. 

“E qual seria a nossa desvantagem numérica?”, perguntou ela, em voz baixa.

Ferryn hesitou: “Sete ou oito para um”, respondeu por fim.

O silêncio era cortante. 

É muito. É demais para nós. Sem a frota…

Não. Ela não se permitiria sequer manter essa ideia na cabeça. 

Delaryn olhou para o Lago Mistral. As chuvas recentes fizeram o nível da água subir tanto que 

a pequena construção no centro da ilhota estava a poucos centímetros de ser inundada.

“A chuva”, disse ela de repente. “Eles estão cavalgando kodos e trazendo caravanas. 

Equipamentos muito pesados. As estradas ainda estão enlameadas. As caravanas vão ficar atoladas. E um 

rio cheio, de fortes correntezas, vai ser mais difícil de atravessar.” 

Seus olhos brilharam de raiva. 

“Principalmente se incendiarmos as pontes.”



Anduin Wrynn, Tyrande Murmuréolo, Velen e Genn Greymane estavam lado a lado no 

memorial Repouso do Leão. Anduin sentiu um aperto no peito, como sempre acontecia quando fitava a 

imagem de seu pai gravada em pedra. Ainda naquele momento, meses depois do acontecido, era difícil 

acreditar que ele não estava mais lá. Às vezes, quando ia ao memorial no crepúsculo, naquela pausa de 

respiração entre o dia e a noite, Anduin quase conseguia se convencer de que o pai estava presente, só 

não estava em seu campo de visão.

“É um lugar de paz”, disse Tyrande. “Fico feliz em ver isso.”

Ela e outros líderes da Aliança vieram logo depois da morte de Varian, quando um caixão 

simbólico, vazio, desceu à sepultura. A tumba também estava vazia. Não havia restos de Varian a ser 

enterrados. Ainda assim, Anduin se sentia mais próximo dele ali do que em qualquer outro lugar. 

“Os cidadãos de Ventobravo são muito compreensivos”, disse Anduin. “Quando venho aqui, 

ninguém me incomoda. Tem uma bela vista do porto atrás da tumba.”

Estavam descendo os degraus quando um dos guardas de Ventobravo correu em direção a eles. 

Anduin apertou o passo para encontrá-lo. Os outros o seguiram. 

“Qual é o problema?”, perguntou.

O guarda tomou fôlego, mas, quando falou, não se dirigiu ao rei. “Lady Tyrande, houve um 

ataque, evacuações… começando. Refugiados… vindo pelos portais.”
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A OFENSIVA

Os primeiros caíram,

A vanguarda desta batalha,

E nos precederam 

No reino das sombras e fogos-fátuos.

Ainda há sangue a derramar.

Nosso. Deles.

É o preço 

Pelo tempo de salvar nossa majestosa cidade 

Embalada em uma árvore de sonhos e luz das estrelas.

PARTE TRÊS: 
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Tyrande ficou petrificada. Durante um momento, parecia uma estátua, ainda mais bela que 

Haidene, no Templo da Lua. Só a veia que pulsava rapidamente na garganta quebrava a ilusão. Então: 

“Leve-me até eles.”

Já havia uma dezena de refugiados reunidos quando os quatro líderes chegaram ao Sacrário 

dos Teurgos. O arquimago Malin mantinha os portais abertos para que outros chegassem. Havia civis: 

ferreiros, alfaiates, padeiros. Uma única sentinela os acompanhava e, na chegada de Tyrande, deu um 

passo à frente, ajoelhou-se e lhe estendeu um pergaminho.

Anduin reconheceu o selo. Era de Malfurion Tempesfúria. Tyrande arregalou os olhos ao ler, 

e os lábios marcaram uma expressão sombria. Apesar da natureza das discussões realizadas na sala de 

mapas, Anduin apreciava a visita dela. Agora, no entanto, ele assistia a uma transformação mais sutil, 

porém tão significativa quanto à de Genn assumindo a forma de worgen: era a líder kaldorei deixando 

de ser sacerdotisa para se tornar guerreira. 

Ela ergueu a cabeça e, quando falou, a voz era calma e firme. “A Horda está 

atacando o Vale Gris.”

“O Vale Gris?”, repetiu Anduin, incrédulo.

“Mas Silithus está…”, começou Genn. 

E então todos silenciaram quando alcançaram a terrível compreensão do que acontecera. A notícia 

foi como um soco no estômago de Anduin. O enorme exército que Saurfang reunira nunca teve Silithus 

como alvo. O Vale Gris não tinha força suficiente para enfrentar um exército tão grande quanto aquele 

relatado pelos espiões.

E o Vale Gris era tudo o que havia entre a Horda e Darnassus. 

Ele estava irritado e atordoado por perceber que, apesar de todos os esforços, tinha sido 

novamente enganado por Sylvana Correventos. Todos tinham sido enganados. E, desta vez, o custo do 

engano seria sangue da Aliança. 

Genn deu um soco na mão, rompendo a inércia causada pelo atordoamento de todos. Tinha o 

rosto vermelho e os olhos faiscavam de fúria. “Sylvana nos fez de trouxas! Esses espiões do Shaw…”

“Relataram o que viram”, disse Anduin, em tom grave, consumido pela própria culpa. “Isso é 

o que fazem os espiões. Não podemos culpá-los. Saurfang e Sylvana são estrategistas brilhantes e velhos 

camaradas em armas.” E, respirando fundo, completou: “O erro é meu. Eu devia saber que a Horda se 

mobilizaria assim que tivesse uma chance”.

“Pessoas mais velhas que você não esperavam por isso”, disse Velen, reconfortando o rei. Apesar 

das próprias palavras, Velen tinha o cenho franzido de profunda preocupação.
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“Vamos ter muito tempo para culpar uns aos outros no futuro, e também para assumir as nossas 

culpas”, disse Tyrande. A voz estava controlada, ritmada, em um nítido contraste com a explosão de 

raiva cega de Genn, e também demonstrava a mente brilhante da líder kaldorei. “Agora, escutem.” 

Ela continuou a leitura, traduzindo e resumindo o conteúdo para os presentes. “Houve um 

ataque coordenado a vários postos avançados e patrulhas, incluindo o Refúgio Brisaprata, Astranaar, a 

Torre Poeira Estelar e a Paliçada Mor’shan.”

A voz de Tyrande não tremeu um instante, o que deixou Anduin impressionado. Para ele, cada 

nome era como um golpe. 

“No momento, parece que a Horda está estacionada. Malfurion acredita que a atual 

comandante do Vale Gris”, os olhos de Tyrande se arregalaram discretamente, depois ela continuou, 

“Delaryn Lunestio, vai tentar contê-los no Rio Felfarren. É uma barreira natural e, no momento, 

apresenta grande vazão por causa das chuvas recentes.” 

Anduin pensou de novo nos relatórios dos espiões. Embora completamente errados no que diz 

respeito ao alvo do exército, os espiões descreveram corretamente os armamentos. “A Horda tem armas 

de cerco. Eles vão ter dificuldade para cruzar o rio.” 

Tyrande assentiu. “Malfurion chamou de volta a marinha, que estava a caminho de Feralas.  

Se segurarmos a Horda no Felfarren, ganharemos um tempo precioso.” 

Ninguém fez a pergunta: “mas isso é suficiente?”. Anduin fitou os rostos assustados dos 

refugiados. Se a Horda conseguir chegar a Darnassus com esse tipo de armamento…

Ele engoliu em seco e respirou fundo, pedindo à Luz que o ajudasse a ter foco e clareza mental. 

“Ventobravo vai mandar reforços imediatamente”, disse.

Tyrande assentiu. Ela sabia, como todos, que não era possível movimentar exércitos através de 

portais, como ocorria com um punhado de indivíduos. Ele poderia enviar todos os reforços de Azeroth, 

como o exército que a Aliança havia tão orgulhosamente reunido para esse objetivo, o problema é que 

as tropas chegariam tarde demais para ajudar. 

Ou talvez não. Talvez Eluna, a Luz, estivesse com eles. “É o território do seu povo, lady 

Tyrande. Sei que os kaldorei vão fazer a Horda lutar por cada palmo dele. O terreno está do seu lado, 

não do deles, e você o conhece em todos os níveis. Esse armamento pesado pode representar a destruição 

do exército da Horda.” 

À sentinela, ele disse: “Shan’do Malfurion fez a coisa certa. Conte a ele o que você ouviu aqui, 

e diga que Ventobravo está preparada para receber os deslocados pela guerra. Todos os que vierem vão 

encontrar abrigo aqui. Vocês têm a minha palavra.”



38

Anduin se voltou para Velen. “Confio em você para cuidar dos refugiados”, disse ele. “Pode 

levá-los à catedral e ver do que precisam?” 

“Claro”, respondeu o profeta, “será uma honra.” Depois, voltando-se para os refugiados: “Por 

favor, venham comigo, meus amigos”. Ele inclinou a cabeça para Tyrande, que deu um sorriso contido. 

“Ainda há muito guilneanos em Darnassus”, disse Genn para Anduin enquanto o grupo de 

refugiados seguia Velen pela rampa acarpetada. “Eu gostaria de ir lá e trazê-los para cá. Meu povo 

precisa ver que não foi esquecido por seu líder.”

Anduin balançou a cabeça. “Nesse momento, preciso da sua experiência e de seus conselhos… 

caso o pior aconteça.”

“Não se preocupe”, Tyrande garantiu a Genn. “O meu povo vai cuidar para que o seu povo 

fique em segurança.” 

“Eu agradeço, mas não posso simplesmente abandoná-los. Eles precisam ver um rosto familiar!”

Anduin entendeu. Por mais que o elfos noturnos gostassem dos guilneanos, o povo de Genn 

ficaria perdido e assustado se a liderança não estivesse nas mãos de alguém que conhecessem e em quem 

confiassem. “Talvez a Tess”, sugeriu ele.

“Eu a mandaria se soubesse onde ela está”, grunhiu Genn. Ele fez uma pausa para pensar, 

enquanto os portais continuavam a zumbir e mais elfos noturnos passavam por lá. “Mia”, disse ele. 

“Ninguém tem tanta habilidade quanto ela para acalmar as pessoas. Além disso, ela passa metade 

do tempo aqui.”

A rainha Mia Greymane era visitante frequente do acampamento Carvalho Uivante em 

Darnassus. Anduin gostava muito dela e se viu obrigado a concordar: com inteligência aguda e bom 

coração, além da vontade férrea, a pequena Mia era a escolha perfeita. 

“Rei Anduin?” Era a sentinela. Eriadnar era o seu nome, acreditava Anduin. “Isso é só o 

começo. Shan’do Malfurion deu ordens para uma completa evacuação, não só da cidade, mas também 

dos arredores da Costa Negra.”

Então ele já não tem mais esperanças. Ninguém disse a frase, mas Anduin podia ver que todos os 

presentes compartilhavam o mesmo pensamento.

Sua mente se viu tomada por vários pensamentos: avaliar o melhor local para receber os 

elfos noturnos, quando a catedral já não desse conta de acolher mais pessoas; não era uma grande 

população, mas Darnassus era uma capital. O que isso faria a eles enquanto povo, enquanto cultura? 

Como fazer para fornecer aos combatentes o que fosse necessário, como armas, soldados, suprimentos, 

em tempo hábil? 
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“Vou enviar uma companhia de guardas de Ventobravo para ajudar na evacuação de Carvalho 

Uivante e de outros pontos de Darnassus. Arquimago Malin, mande uma mensagem para Dalaran. 

Conte a eles sobre a atual situação e pergunte se estão dispostos a se juntar a nós aqui em Ventobravo 

para trazer mais refugiados através dos portais.

Malin assentiu.

“Para o Vale Gris, vou enviar imediatamente todas as forças que puder. Velen vai ter tudo o que 

precisa e todo o espaço público que encontrar para acolher os refugiados. Vou enviar alguém ao Templo 

Eterluz e pedir aos sacerdotes do Conclave que nos ajudem. Tenho certeza de que o arcebispo Faol ficará 

feliz em ajudar.” 

Tyrande permaneceu em silêncio por algum tempo. Então falou à sentinela Eriadnar: “Vou 

regressar com você e me unir a Malfurion na luta em defesa de nossa cidade”. 

A sentinela se ajoelhou diante dela e falou em darnassiano, não na língua comum, por isso 

Anduin só conseguiu entender parte do que foi dito. Seja o que for, era algo que claramente vinha 

do coração e, também claramente, comoveu lady Tyrande. Ela se ajoelhou e abraçou Eriadnar por um 

longo momento, depois se ergueu e foi até os refugiados. Eles se aproximaram para tocá-la em um 

misto de timidez e necessidade, e Anduin viu a preocupação estampada em seus rostos. 

Tyrande passou o braço em volta de uma mãe que carregava o bebê no colo. Ao falar, tinha 

a voz trêmula pela primeira vez desde o início daquela terrível provação. “Quero voltar e lutar ao 

lado do meu marido, mas o meu povo precisa saber que tem alguém aqui para recebê-los. Por isso… 

eu vou ficar.” 

Seus olhos brilharam. “Por enquanto.” 

A rainha Mia Greymane já estava se preparando para seguir para Darnassus antes que o marido 

sequer conseguisse chegar perto de terminar o pedido, exatamente como ele previra. Já estavam juntos 

há tanto tempo que quase não precisavam de palavras para se comunicar fluentemente. Ainda assim, 

Genn não conseguiu evitar de lhe pedir que entrasse e saísse o mais rápido possível. Mia prometeu que 

estaria de volta em algumas horas. 

Após um beijo longo e apaixonado no marido e um abraço longo e piedoso em Tyrande, 

pois compreendia melhor do que ninguém o quanto a decisão da alta-sacerdotisa de permanecer em 

Ventobravo lhe custava caro, Mia atravessou o portal meia hora depois da chegada da sentinela Eriadnar 

em Ventobravo. Com a garantia de que os guardas de Ventobravo chegariam logo depois com comida e 
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suprimentos para primeiros socorros, ela e Eriadnar chegaram em um dos lugares favoritos de Mia em 

toda Azeroth: o Templo da Lua. 

Normalmente, o templo era um lugar sereno e etéreo. Agora, no entanto, estava lotado, embora 

ainda em ordem, e o murmúrio de vozes baixas, porém ansiosas, abafava o respingar calmante da fonte. 

“Rainha Mia”, exclamou a maga que abrira o portal para ela e Eriadnar. “Não esperávamos 

a sua presença!”

“Não fique tão surpresa”, respondeu Mia, saindo da frente para que os elfos noturnos que ali 

esperavam pacientemente pudessem passar para Ventobravo. Ela os cumprimentou com um meneio de 

cabeça que exalava confiança e astral positivo.

“Eu não estou surpresa”, disse Astarii Mirestela ao se aproximar delas com um sorriso 

acolhedor. “É claro que você viria.”

As duas mulheres se abraçaram. A rainha não gostava de ter preferências, mas havia algo de 

especial naquela sacerdotisa de cabelos verdes e fala mansa. As duas sempre tiveram uma conexão. 

Baixinho, Mia lhe perguntou: “Como é que vocês estão?”

“Somos kaldorei”, simplificou Astarii.

Mia sentiu um nó na garganta. Genn raramente escondia algum segredo, e as notícias que ele 

lhe deu eram assustadoras. Ele lhe pedira que fizesse de tudo para levar os guilneanos de Darnassus 

em segurança para Ventobravo, e que regressasse assim que a tarefa estivesse cumprida. Ela tomara a 

decisão na hora. Não era a primeira vez que Mia Greymane faria o que o seu coração lhe dissesse, sem se 

importar com o que outras pessoas, inclusive o marido, esperavam. 

“Vou ficar aqui por um tempo”, disse ela. “Quando o meu povo estiver a salvo, vou ficar aqui 

para ajudar o seu.”

“Rainha Mia, eu não acho que o rei Genn…”

Mia fez um gesto para que Astarii não dissesse mais nada. “Deixa que eu me 

entendo com o Genn.”

Mesmo em meio à tensão, os lábios de Astarii conseguiram simular um projeto de sorriso. 

“Você o conhece melhor que ninguém, Majestade.”

“Com certeza. Agora”, disse ela, voltando-se para o mago, “Maelir, não é isso?”

“Sim, Majestade.”

“Pode ir para o Carvalho Uivante e ajudar com a evacuação de lá?”

“Claro, disse ele. “Será uma honra ajudar os guilneanos.” 
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A ajuda continuou a chegar ao Refúgio Brisaprata. Delaryn não tinha a ilusão de que o 

contingente necessário chegaria a tempo para derrotar a Horda ali. Ainda assim, o Felfarren era o local 

perfeito para retardá-los e mandar alguns orcs, trolls e outros integrantes da Horda ao encontro de 

seus ancestrais. 

Um druida, exausto após voar de Darnassus até lá, chegou com uma carta de Malfurion. 

Eriadnar esteve com ele, contou o druida a Delaryn. Tyrande estava com o rei Anduin, que jurara 

ajudar na evacuação e enviar reforços. Malfurion, por sua vez, despachara vários grupos de druidas para 

ajudar Delaryn. 

“Eles vão chegar em pouco tempo.” Apesar de exausto, o druida injetou uma dose de confiança 

em Delaryn. “Os bosques e as águas são nossos amigos. Quanto mais conseguirmos trabalhar com a 

natureza, que nos alimenta tão profundamente, maior será o desespero de nossos inimigos.” 

“Obrigado”, disse Delaryn. “Suas habilidades serão valiosíssimas aqui. O Vale Gris 

agradece, como eu.”

Ela ordenou que trouxessem comida e bebida para o druida exausto. Depois abriu a carta. Era 

bom saber que as evacuações tinham começado. Mesmo assim, Delaryn continuava preocupada. Como 

os anões da Liga dos Exploradores, a maioria dos viajantes passa pelos portais de um em um, ou de dois 

em dois ou três em três, no máximo. Era uma maneira maravilhosa de levar um indivíduo para outro 

lugar rapidamente, mas não para evacuar uma cidade inteira.

Muito menos para transportar um exército. 

“Vamos deter o avanço da Horda o máximo que pudermos”, dissera ela às tropas. “Eles terão 

que lutar muito por cada passo que derem em nossas terras.” 

Ela torcia com fervor para que Malfurion oferecesse sugestões sobre como transformar essa 

resolução em verdade.

“Enviei uma mensagem para a general Plumaluna”, escrevera o arquidruida. “A frota com os 

soldados da general precisa retornar imediatamente. Também autorizei os magos a ajudar você, e vou 

seguir para o Vale Gris em breve. 

“Coragem, comandante Lunestio. Você não está sozinha. 

“Eluna estará conosco.”

Quando um portal se abriu, os elfos noturnos, normalmente reservados, comemoraram.  

Os magos que passavam por ali, e que até aquele momento eram recebidos com reservas em Darnassus, 
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sorriram surpresos. As comemorações foram maiores quando cada um deles abriu outro portal, e 

seguiram num crescendo até que, muitos minutos depois (e não sem algumas interrupções), uma 

dezena de ursos, aves e sabres-da-noite passaram também.

Obrigada, shan’do.

“Vamos precisar do fogo de vocês”, disse Delaryn a dois dos magos, que se apresentaram como 

Sarvonis e Ralara. “Precisamos queimar algumas coisas.” 

As pontes sobre o Rio Felfarren, feitas de rocha e lindamente ornadas por arcos de madeira, 

seriam as primeiras, é claro. Delaryn enviou tropas para todas elas, de dez a vinte por vez.

E suas ordens também envolviam fogo. 

Ferryn relatara que a Horda tinha armas de cerco. Se o exército invasor conseguisse levá-las da 

Paliçada Mor’shan até o rio, poderiam causar graves danos. E, se cruzassem o rio…

Só de pensar na Horda em Darnassus, rastejando sobre as lindas calçadas de rocha branca, 

desfigurando o templo, saqueando preciosos artefatos e até mesmo pisoteando os espaços verdes tão 

cuidadosamente entrelaçados por toda a cidade… Delaryn precisava se controlar para não entrar em 

desespero. Quando mais armas de cerco e armamentos pesados eles conseguissem sabotar ali, naquele 

momento, menor seria o poder de fogo da Horda para atacar sua casa quando chegassem às areias 

da Costa Negra. 

Todos que conseguiam andar eram postos em serviço. Até mesmo aqueles normalmente 

considerados civis, como alfaiates, mercadores, estalajadeiros, aprenderam ao longo dos séculos como 

lutar para se defender. Os poucos que não conseguiriam lutar, mães com crianças pequenas, feridos, 

foram levados a Ventobravo pelo portal assim que os magos chegaram. 

Delaryn acompanhou, desolada, aqueles a quem ela fora ostensivamente designada para 

proteger se juntarem às suas irmãs sentinelas na corrida pelas pontes, armados com arcos e adagas. 

Ela sentiu, mais do que ouviu, Ferryn se postar a seu lado. Ele pousou a mão quente e forte 

sobre o ombro dela e, por um átimo, Delaryn daria qualquer coisa para se deitar com ele de novo, 

como fizeram naquela manhã, antes que o silêncio da floresta fosse destruído. Ou, melhor ainda, para 

caminhar com ele por uma Darnassus calma e segura.

Os magos estavam diante dela, aguardando a ordem.

Delaryn respirou fundo. “Queimem.”

Sarvonis colocou as mãos em concha e começou a girar uma em torno da outra. A imagem, 

absurdamente, trouxe a Delaryn a lembrança de quando fizera uma bola de neve no alto de 
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uma montanha e a jogara em um distraído Ferryn. A memória fez seus lábios se contraírem em 

um quase sorriso.

Havia um pequeno brilho de luz na palma do mago, que cresceu e se transformou em uma bola 

de fogo laranja. Sarvonis lançou a bola de fogo contra a ponte. A bela construção foi logo consumida 

pelas chamas, enchendo a noite com um crepitar alto e raivoso. 

Um som abafado de gritos chegou aos ouvidos de Delaryn, e uma fina linha de fumaça subiu 

aos céus acima das árvores ao longe. Uma arma de cerco já estava destruída, uma a menos para fazer 

chover pedras sobre uma cidade que já enfrentara duras provações em sua curta existência. 

E então… os tambores começaram a soar. 

Ferryn sentiu a tensão de Delaryn.

“O que você quer que eu faça?”, perguntou ele. 

Sobreviva, pensou ela. Mas, em vez disso, perguntou: “Você já trabalhou com esses druidas 

antes? Os que chegaram através do portal?”.

“Com alguns deles, sim”. respondeu. “Acho que formamos uma boa equipe.”

“Então pegue essa equipe e faça a Horda pensar que temos mais gente por aqui do que 

eles imaginavam.”

Ferryn olhou para o rio, que agora levava embora pedaços de madeira calcinada. Acompanhou a 

descida dos destroços corrente abaixo, depois se voltou para a direção da nascente. Apertou os olhos. 

“Acho que podemos fazer exatamente isso”, disse Ferryn. Ele puxou Delaryn para si e a beijou 

suavemente, depois beijou-lhe a testa. Então sussurrou nos ouvidos dela: “Sei que você está com 

medo. E sei que você teme pelo nosso povo, não por si mesma. Não se desespere. Ainda não estamos 

derrotados. E vamos fazer com que cada morte conte”. 

Fez então um carinho no rosto dela e partiu. 

Delaryn olhou de novo para o rio, comprimindo os lábios. “Venha”, disse à sentinela Vannara. 

“Vamos fustigá-los além do que poderiam sonhar.” 

Vamos destruir todas as armas que conseguirmos. Vamos fazer com que pensem que nosso contingente é muito 

maior do que imaginaram. Vamos enchê-los de flechas, derrubá-los e estrangulá-los com as árvores desse bosque. 

Vamos mostrar a eles uma ferocidade que vai chocá-los e desesperá-los. 

Nós vamos defender nossa posição. 
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Fazia anos desde que Ferryn estivera no Vale Gris, mas ele se lembrava bem do lugar. O Rio 

Felfarren iria ajudar agora, mas só serviria para que eles ganhassem tempo. O enorme exército que ele 

vira acabaria por cruzar de uma margem à outra, mesmo que fosse por cima dos corpos dos mortos. 

Isso, pensou ele, sombrio, é algo que eu não me importaria de ver.

Ele não sabia se o inimigo conhecia bem o terreno do Vale Gris, mas jamais subestimaria 

Saurfang e a dama sombria. A Horda já tinha invadido e ocupado algumas partes do Vale Gris antes. 

Saurfang devia saber, como Ferryn sabe, que o ponto mais estreito do Felfarren ficava ao norte, logo 

abaixo das ruínas de Xavian. A Horda com certeza seguiria para lá. 

O plano de Ferryn era simples. Seguindo as ordens da comandante, ele reuniu todos os druidas 

e lhes explicou rapidamente o que fazer. “Eles têm um contingente maior e sabem disso. Nossa tarefa é 

abalar essa certeza. Eles vão trazer as armas de cerco para cá em breve, em busca de alguma maneira de 

cruzar o rio. A comandante Lunestio está lutando contra eles no lado mais distante do rio. Outros estão 

patrulhando para impedir que a Horda cruze o rio, e vão soar as trombetas sempre que o inimigo fizer 

alguma tentativa. 

“Estaremos prontos para o combate nos poços perto de Xavian e também em outras áreas, onde 

for preciso, quando for preciso.” 

Os outros se entreolharam, confusos. “Como vamos fazer isso?”, perguntou um dos druidas. 

Ferryn sorriu e, como resposta, apontou para cima. 

Depois da primeira rodada de ataque às armas de cerco da Horda, Delaryn chamou as forças de 

volta à margem ocidental do Felfarren. Todos fizeram o possível, mas, agora, a Horda estava vindo na 

direção deles. E Delaryn permitiu que isso acontecesse.

Os elfos noturnos tinham trombetas. Sempre que a Horda se reunia na margem oposta do 

rio e soldados começavam a nadar para fazer a travessia, os kaldorei atiravam flechas, enchendo o rio 

de cadáveres. Quando chegavam ao outro lado, os elfos noturnos caíam sobre os infelizes, cercando e 

matando todos, para logo depois recuperar as flechas que deram cabo das vidas inimigas e se voltar 

contra os outros integrantes da Horda que tiveram o azar de seguir em frente. 

O plano de Ferryn de ter grupos de druidas se movimentando pelas árvores todas as vezes que 

ouviam a chamada à luta estava funcionando de maneira brilhante, mas não poderia continuar por 

muito tempo. As trombetas pareciam soar suas notas estranhamente doces a cada instante.
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Delaryn não buscara o posto de comandante, mas jamais fugiria de suas obrigações. Ali estava 

ela, em meio à refrega, lutando furiosamente ao lado de suas camaradas, usando flechas para ataques de 

longa distância e a glaive lunar para enfrentamentos mais próximos. 

Um grupo de seis inimigos, três trolls, dois taurens e um elfo sangrento, chegou à margem 

oposta. Os taurens e dois dos trolls fizeram uma parede de escudos e conseguiram se defender das 

chuvas de flechas. Delaryn respirou mais devagar, mirou e esperou. 

Pronto, dez centímetros de espaço. Flecha atirada.

Um giro violeta invadiu-lhe o canto de olho. Vannara, que estava a seu lado, caiu ao chão. Uma 

flecha com penas listradas e adornada com faixas e contas de metal se projetava de sua garganta.

Os instintos e os séculos de treinamento de Delaryn a salvaram quando ela conseguiu se desviar 

no último instante. Uma segunda flecha zuniu em frustração ao passar por ela, indo se espetar em um 

tronco de árvore.

Ela saltou, girando e atirando ao mesmo tempo. Ao aterrissar, dois pequenos pontos vermelhos 

rebrilharam nas sombras das árvores ao longo do rio, um rosto parcialmente obscurecido por 

capucho vermelho.

Um rosto que tinha tons cinza-azulados, mas não a cor saudável e abençoada por Eluna que se 

vê na pele dos elfos noturnos. Aquele rosto tinha tons esverdeados, lembrando a todos que já o viram o 

apodrecimento que agora se faz presente. As marcas no novo rosto eram negras, e os olhos tinham um 

brilho carmesim. 

Sylvana Correventos. 

A dama sombria, chefe guerreira da Horda. Carrasca de milhares. Tudo o que era oposto 

às crenças dos elfos noturnos — desdém à natureza, ódio à vida, ações irresponsáveis — estava 

personificado naquela banshee monstruosa. E lá estava ela.

Se a chefe guerreira tombasse, o exército seria lançado ao caos. Corte a cabeça que o corpo cai.

No espaço de meia batida de coração, Delaryn sacou o arco e atirou a flecha. 

Sylvana não estava mais lá. 

“Não!” Delaryn não conseguiu conter o grito de desespero. “Eu podia ter acabado com 

tudo aqui mesmo…”

Um novo bombardeio de flechas desceu assobiando sobre ela. Delaryn lutou contra o desespero 

paralisante, que só servia para fortalecer o inimigo. Ela não perderia as esperanças.
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Eluna, proteja seus filhos. Proteja-os desses monstros. Dê-nos força para lutar essa batalha e manter 

nosso povo a salvo.

Então, como em resposta ao pedido, vários sabres-da-noite rugiram atrás dela. Caçadoras de 

Astranaar vieram se juntar à peleja. Os exaustos combatentes comemoraram.

Uma caçadora foi até Delaryn. A comandante continuou atirando, mas se inclinou para ouvir a 

notícia que ela trazia: “O shan’do está chegando!”

Malfurion Tempesfúria estava quase lá, como prometera. Era hora de bater em retirada e 

começar a etapa seguinte. “Encontre um druida”, ordenou à caçadora. “O shan’do precisa saber que a 

chefe guerreira está aqui.”

As trombetas soaram ao sul, anunciando uma nova onda de invasores da Horda que 

inadvertidamente se prontificaram a morrer. Sabres-da-noite não conseguem sorrir, mas, mesmo assim, 

os músculos em volta dos caninos de Ferryn foram tomados por uma sensação de deleite. 

O plano funcionara esplendidamente. Todas as vezes que os druidas se abatiam sobre o 

inimigo, em forma de sabres-da-noite ou de aves de grande porte, os integrantes da Horda ficavam de 

boca aberta ao olhar para cima e encontrar a morte, isso quando olhavam para cima, o que raramente 

acontecia. Os 16 druidas que navegavam pelas copas das árvores do Vale Gris eram rápidos, silenciosos 

e cuidadosos. Com tantos nos galhos, seria de se esperar que um deles se quebrasse, mas os integrantes 

da “matilha” de Ferryn tinham séculos de experiência naquelas formas e calculavam os riscos de forma 

tão rápida que nem se davam conta.

Pulavam de galho em galho, silenciosos como a morte, movendo-se em perfeita harmonia, no 

ritmo de sua respiração e da batida de seus corações. Em determinado momento, um som fez uma das 

orelhas de Ferryn se virar. Ele girou a cabeçorra e farejou, mas não havia cheiro, nem nada à vista. Tinha 

acabado de aterrissar quando, por trás dele, duas aves gritaram de dor. Uma fora atirada contra a grama 

suave, a outra se chocara com toda a força contra uma árvore. 

Quando outras duas shurikens cortaram o ar, Ferryn as ouviu e pulou de lado, contorcendo o 

corpo felino, mudando de direção com os companheiros remanescentes para acabar com o matador. 

Outro druida não teve tanta sorte, e tombou do galho uivando e se contorcendo de dor. 

O vento cruel que o impedira de sentir o cheiro do elfo sangrento mudou, e o olor encheu as 

narinas de Ferryn. Mas ele ainda não tinha conseguido localizar o ladino. Então, lá! O sin’dorei idiota 

traiu a si próprio, saltando através de um pálido raio lunar, aterrissando em um galho de árvore e 

saltando deste para o próximo. Ferryn e os outros iniciaram a perseguição. 
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A direção do ladino, para longe das linhas de batalha, era deliberada, isso era certo. Só que ele 

não levou em conta o fato de estar no mundo deles, não em sua capital rubro-dourada. As raízes e os 

galhos e as folhas obedeceram uma druidesa que assumira a forma de kaldorei, permitindo-lhe dominar 

a fúria da floresta violada. 

As árvores acordavam, as folhas tremiam, prontas para agarrar o intruso. 

Mais duas shurikens cortaram os ares. Ferryn e os outros giraram e se desviaram, e só o pleno 

domínio dessas formas de vida lhes permitiu aterrissar em galhos ou voar para acima das árvores. 

Shenda, azul-acinzentada, delgada e furiosa, atacou o elfo sangrento. As garras estavam estendidas, as 

longas presas, à mostra…

E Ferryn assistiu, horrorizado, a garganta de Shenda ser rasgada e o sangue fluir como um rio 

quando ela se chocou contra o solo. 

Acima, um grupo de irmãos e irmãs de Ferryn, cujo foco estava absolutamente concentrado na 

caça à presa maldita, pousou no mesmo galho simultaneamente, mas o ladino não estava lá. O galho cedeu, 

fazendo um barulho horrível, amplificado pelos guinchos dos sabres-da-noite que tombariam ao chão. 

Era tarde demais. Ferryn soube disso no exato momento em que caíram. O ladino os mataria 

antes que conseguissem se reerguer para se defender. Os druidas que ainda estavam nas árvores fugiram 

ou pularam de galho em galho para ajudar. Ferryn seguiu atrás.

Uma batida de coração depois, o som poderoso de uma arma de fogo se fez ouvir. 

O ladino tinha um amigo. Ótimo. Ferryn, em toda a sua raiva e fúria, estava pronto para 

matar mais que…

“Vá”, uma única palavra sussurrada se fez ouvir.

Outros ouvidos teriam pensado que era apenas o vento silvando nas folhas, mas Ferryn conhecia 

a voz de seu shan’do. 

Malfurion Tempesfúria. 

Ferryn não conseguiu ver o mestre, mas Malfurion o enxergava. Não só ele, mas também seu 

coração furioso e despedaçado. Como costumava fazer, o arquidruida dissera exatamente o que Ferryn 

não queria, mas precisava ouvir. 

Ferryn se agarrou à árvore em protesto. Tinha a visão vermelha de fúria e seus músculos felinos 

e tensos lutavam para desobedecer, mas o shan’do estava certo. O ladino e o caçador não seriam páreo 

para o arquidruida, e Ferryn continuaria vivo para seguir na batalha. 
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Ele sentiu uma onda de energia curativa refrescando-lhe braços e pernas e revivendo-lhe 

os sentidos, embora não lhe aliviasse o espírito. Abaixo dele, o ladino, o caçador e seu ajudante 

executavam seus camaradas. Ele ouviu os gritos e sentiu o cheiro do sangue.

Mesmo assim, ele precisava ir embora. 

Com um grunhido angustiado, Ferryn se recompôs, girou e voltou ao rio. 

Seguindo naturalmente, como se respirasse, ele saltou de galho em galho, canalizando a raiva a 

cada movimento. Seguindo na direção sul do Felfarren, Ferryn quase chegou à região em que Delaryn 

estava lutando quando ouviu um estalo horrível. 

Ele havia lutado em Nortúndria e ouvido os sons da neve e do gelo. Vira glaciares se partindo 

em enormes pedaços de água de mar congelada, em tons de azul e verde, descolados e lançados às 

profundezas com um barulho ensurdecedor.

E ele também conhecia esse som. Era o barulho de gelo sendo criado por magia. 

Estavam congelando o Felfarren. 

Como é que a gente não previu isso?, pensou Ferryn, desesperado, os músculos se retesando e 

esticando ainda mais rápido à medida que avançava pelos galhos a toda velocidade. Ele apertou os 

olhos diante de um súbito brilho alaranjado. Um dos magos da Horda criara uma fonte de luz para os 

companheiros. Ferryn cravou as garras no galho para não cair, como acontecera com seus irmãos. 

A Horda estava gritando agora, cantando em um daqueles idiomas horríveis. Após algumas 

preciosas batidas de coração, Ferryn sacudiu a cabeça, abriu os olhos e retomou a corrida na 

copa das árvores. 

Enquanto corriam o rio de cima a baixo, atacando os soldados da Horda que tentavam chegar 

ao outro lado, Ferryn e sua matilha ganharam a companhia de outros elfos noturnos. Os druidas ficaram 

sabendo que todos os magos altaneiros tinham morrido. Eles forneceram uma ajuda imensurável nas 

primeiras etapas, incendiando muitas pontes e armas de cerco, mas os arqueiros de Sylvana, e talvez 

a dama sombria em pessoa, avançaram contra os altaneiros como alvos a serem eliminados o mais 

rápido possível. Assim, já não havia mais magos para derreter o gelo que havia tomado o lugar do 

rio caudaloso. 

A iluminação mágica desapareceu. A noite caiu novamente, e agora era a hora dos kaldorei. 

A maioria das raças da Horda adorava o sol; a noite era um desafio para olhos mais acostumados com 

o brilho dos desertos do que com as sombras da floresta. Ferryn também tinha a visão aumentada do 

grande felino cuja forma ele adotava. 
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O elfo olhou para baixo, por entre a folhagem, e viu o gelo brilhando sob a luz da lua. A 

primeira onda da ofensiva da Horda havia chegado às margens do rio. Alguns escorregaram e caíram 

na sanha de chegar ao odiado inimigo, mas, na maioria dos casos, só tiveram o orgulho ferido. Uma 

quantidade significativa de invasores já havia cruzado para o outro lado naquela altura. Não havia 

dúvidas que outros tinham feito o mesmo em outros pontos do Felfarren.

E o lorde supremo estava entre eles. 

Os pelos de Ferryn se eriçaram. Ele filtrou os sons em meio à cacofonia da batalha, o choque 

de aço contra aço e de martelos esmigalhando ossos, a comemoração dos vitoriosos e os gritos dos 

agonizantes, o cheiro de sangue, tão impactante quando inalado juntos aos aromas verdes e férteis do 

Vale Gris. Ferryn se concentrou totalmente no orc que avançava.

Se eu conseguisse derrubá-lo agora…

Mais alguns galhos, mais um salto e então o orc de cabelos brancos, que manuseava o machado 

com a perícia e a fúria de um mestre, estava a apenas uma investida de distância. Com pouca luz e com 

a atenção voltada para a batalha, Saurfang não teria tempo de ver o druida se aproximando. 

Nem quando já estivesse morto.

Ferryn atacou, mandíbulas abertas, garras estendidas, o coração explodindo no peito.

Outro brilho, outro feitiço de mago.

Os olhos de Saurfang encontraram os de Ferryn. 

O druida estava longe demais. Sentiu o deslocamento de ar quando o orc golpeou o machado 

contra o chão. O golpe foi tão forte e a lâmina da arma estava tão afiada que, durante os instantes 

seguintes, Ferryn ficou confuso com o que via enquanto sua cabeça cortada voava pelos ares.

Mas teve tempo de perceber o próprio fracasso antes do nada. 

A frota encontrou um clima perigoso no caminho para Feralas. Tempestades tiraram 

vários navios do curso, e agora todos estavam atrasados. Apesar de instar a tripulação a seguir à 

máxima velocidade, Cordressa não tinha a menor pressa de enfrentar o sol opressivo e as areias 

escaldantes de Silithus. 

Ela e Shandris Plumaluna já se conheciam de nome, obviamente, por conta da devoção a lady 

Tyrande. Cordressa, no entanto, nunca servira logo abaixo da general das Sentinelas. Ela tentara se 

mostrar calma ao discutir a convocação com Delaryn, e estava feliz porque a amiga mais nova tivera 
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a oportunidade de servir à comandante Lenhéolo. Porém, se Anaris Lenhéolo era famosa, Shandris 

Plumaluna era uma lenda. E Cordressa tremia por dentro diante da perspectiva de conhecê-la. 

Sua preocupação logo se revelou infundada. A profunda amizade entre Shandris e Tyrande se 

baseava em semelhanças, e a general e arqueira mítica se mostrara calorosa e acessível. Shandris liderava 

quase sem esforço, e sabia reconhecer a eficiência e a dedicação, inspirando seus soldados a melhorar 

sempre. Havia regras, mas elas faziam sentido; havia disciplina, mas nunca punição, e até mesmo as 

admoestações eram pouco mais do que uma explicação justa. 

Na maior parte das vezes, Cordressa era convidada a tomar parte na mesa da general em sua 

cabine, enquanto a tempestade rugia lá fora. Abria-se o vinho, contavam-se histórias e um dia se 

misturava ao outro.

Estavam discutindo as melhores opções para a confecção de flechas quando Shandris vislumbrou 

uma silhueta no céu noturno. Cordressa seguiu o olhar da general e sentiu um frio na espinha.

Era uma ave, maior que qualquer gaivota, voando à noite.

Um corvo da tempestade.

Isso só podia significar uma coisa. Cordressa e Shandris pularam das cadeiras quando o corvo que 

não era um corvo assumiu a forma élfica. A druidesa tombou de exaustão. Parecia muito jovem. O que 

aconteceu com os outros druidas para obrigar Malfurion a usar uma criatura que mal começara o treinamento?

“Não, irmãzinha”, disse Shandris ao ver a druidesa tentando se levantar. “Não se canse ainda 

mais, mas fale. O que aconteceu?”

Cordressa serviu um pouco de água, e Shandris se ajoelhou para dar de beber à jovem.

“A Horda”, disse a druidesa depois de esvaziar o copo. “O exército mudou de direção. Está indo 

para Darnassus, não Silithus. Malfurion me mandou vir aqui. Vocês precisam voltar.” 

O terror se abateu sobre Cordressa como se ela tivesse caído num lago gelado. “Não”, murmurou. 

Darnassus, não. Não aquela maravilhosa cidade criada com o sacrifício de tantas pessoas. E Del…

Estava bem no caminho do exército invasor. 

Shandris, veterana de mil batalhas, conseguiu se recuperar mais rápido do que Cordressa. 

“Foi um plano brilhante”, murmurou. “Em cada detalhe.” Ela tinha os olhos distantes, imersa 

em pensamentos. “Eles só não esperavam que avançássemos tão lentamente. Fui a primeira que 

você encontrou?”

“Sim, general”, disse a druidesa. “Eu precisava dar as notícias à senhora antes de 

todos os outros.”
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“Lamento ter de perguntar, mas… você ainda tem forças para levar a mensagem ao resto dos 

navios? Aos que estão atrás de nós?” Tyrande os enviara em ziguezague para enganar a Horda. Em vão, 

no fim das contas. 

“Claro que sim”, respondeu a jovem druidesa.

Cordressa não tinha tanta certeza, mas não havia nada o que fazer.

“Faça isso”, ordenou Shandris. “Diga a eles que façam os druidas da tripulação comandar a 

natureza para nos trazer vento. Precisamos voltar à Costa Negra imediatamente. Entendido?”

A druidesa, pálida e abatida, assentiu corajosamente.

Shandris sorriu e apertou-lhe o ombro. “Precisamos de um pouco mais de você, por favor. 

Depois você pode descansar. Qual é o seu nome?”

“Teshara.” 

“Teshara”, disse Shandris, gravemente. “Você pode ter acabado de salvar o seu povo.” 

Em meio ao medo e o cansaço, os olhos da jovem druidesa brilharam. 

Delaryn só reconheceu o estranho grunhido do congelamento do rio quando era tarde demais. 

E, de fato, um outro som se seguiu logo depois. O rugido dos soldados vitoriosos e sedentos de sangue 

da Horda, que agora podiam cruzar o rio. 

Ela não tinha a ilusão de deter a Horda no Felfarren, só esperava ser capaz de atrasá-los para 

permitir que muitos inocentes fugissem e que todos os kaldorei capazes de lutar se juntassem à refrega. 

Mesmo assim, aquele era um duro golpe. A Horda estava um passo mais perto do objetivo, mesmo 

depois de tantos terem morrido tentando impedi-los.

Então, um mensageiro trouxe a notícia tão aguardada, que soou como música para os ouvidos 

de Delaryn. “Malfurion está chegando.” Os druidas disseram ao jovem mensageiro que viram o cervo 

branco brilhando como Malorne, beijado pelas luas. “Ele mandou que alguns ficassem e o ajudassem, 

mas disse que a maioria de nós deveria retroceder para encontrar você.”

Obrigada, Eluna. 

“Sylvana está com o exército”, Delaryn contou ao mensageiro.

Ele arregalou os olhos, mas permaneceu em silêncio. 
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Eu não devia ter contado a ele. O que ele poderia fazer se encontrasse a dama sombria… além de morrer?” 

Então perguntou: “Qual é o seu nome?”.

“Tavar.”

“Quais são suas habilidades, Tavar?”

A insegurança desapareceu. Ele sorriu brevemente para ela antes de entrar pelas sombras 

adentro… e desaparecer. 

Delaryn não tinha tempo para se admirar, mas se admirou. Ele era muito bom para alguém 

tão jovem. Pensou então no Renegado que matara Anaris, de seu rosto malicioso, e depois em todos os 

mortos por lâminas envenenadas no ataque que ninguém esperava.

A ira lhe deu novo ânimo. Ela a dominou, e uma ideia nascente lhe surgiu nos recônditos da 

mente. “Preciso dessas habilidades. Encontre os druidas com quem você falou. Reúna uma equipe. 

Depois venha comigo, Tavar. Se Malfurion quer que ganhemos tempo, não podemos desobedecer.” 

Os sons dos combates seguiram Delaryn enquanto os dois correram pela floresta com passos 

seguros, deixando para trás a derrota no Felfarren e seguindo em direção ao próximo objetivo, e a uma 

possível vitória. 

Anduin não conseguiu dormir. Desde o início da batalha no Vale Gris, só conseguira ter sonos 

breves e irregulares em um momento ou outro.

Vestiu qualquer roupa, acendeu uma vela e seguiu para a sala de mapas. Lá, acendeu alguns 

candelabros, colocou a vela com cuidado sobre a mesa, e mirou o mundo que tinha diante de si.

O Vale Gris. 

Ele se lembrou das cartas cada vez mais sombrias que trocou com Tyrande. 

Perdemos o Felfarren. 

Sylvana está aqui. 

Pânico em Darnassus. 

“Vejo que você também não está conseguindo dormir.” 

O rosto normalmente duro de Genn foi suavizado pelo brilho da vela que carregava.
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O jovem rei se debruçou sobre o mapa novamente. “Alguma notícia da rainha?” Os guilneanos 

do acampamento Carvalho Uivante chegaram logo depois que Mia saiu. A rainha ficara mais tempo 

para coordenar os esforços em Darnassus, e Anduin estava preocupado com aquela decisão. 

“Ela manda cartas”, disse Genn. “Mulher teimosa. Ela só vai voltar depois que tiver mandado o 

último coelho para cá.”

“E quem foi que ensinou a teimosia para o outro?”, perguntou Anduin, tentando sorrir. 

Genn grunhiu. “Já estamos juntos há tempo que eu nem me lembro mais.” Ele fingiu não estar 

preocupado, mas, no que dizia respeito à família, Genn Greymane era muito mais transparente do que 

gostaria de ser. “E você, como está, meu jovem?”

Anduin ficou em silêncio por um instante, depois apontou para o mapa. “Não temos bonecos 

suficientes para representar um exército tão grande quanto esse”, disse ele, com a voz trêmula. “Genn… 

eles vão perder Darnassus.”

“Eu sei.” A voz do velho homem era compreensiva quando ele se postou ao lado de Anduin.  

“A Horda criou uma estratégia brilhante, é preciso admitir.” 

Anduin estremeceu. “Primeiro Theramore, agora Darnassus. Eles vão dominar Kalimdor 

inteira, com exceção de Névoa Lazúli. Pode escrever o que eu estou dizendo, daqui a pouco vamos 

começar a evacuar os draeneis. Ele mal tem condições de ajudar os elfos noturnos sitiados, embora 

algumas almas corajosas tenham viajado para fazer isso. Depois que Darnassus cair, com certeza a 

Horda vai se voltar contra Névoa Lazúli.”

“Provavelmente.”

O jovem rei esfregou os olhos cansados. “A estratégia é ainda mais brilhante do 

que você pensa.”

“Ah, é?”, perguntou Genn, fazendo uma careta. “Como assim?” 

“A Horda jamais seria capaz de derrotar uma Aliança una. Enquanto estivermos unificados, 

somos invencíveis, até mesmo sem marinha”, explicou ele, referindo-se ao terrível golpe que os navios 

de ambas as facções sofreram na Costa Partida durante o primeiro estágio da guerra contra a Legião 

Ardente. “Se nos dividirem, no entanto, podem nos atacar um a um.”

“Esse dia jamais chegará.”

Anduin encarou o rude guerreiro que se tornara não só mentor, mas também amigo. “Será que 

não?”, perguntou baixinho. “O que vai acontecer se os kaldorei perderem a Árvore do Mundo?”

“Vamos retaliar. Vamos marchar sobre a Cidade Baixa.”
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“Eles vão manter Darnassus refém para que não façamos isso. Por mais que tentemos, nunca 

conseguiremos passar todos pelos portais antes que a cidade caia. É impossível. Se atacarmos a Cidade 

Baixa ou Luaprata, a Horda vai destruir a Árvore do Mundo e todos os prisioneiros que tiver feito 

durante a batalha. Você acha que os elfos noturnos vão suportar isso?”

Genn se mostrou ainda mais preocupado, e não deu resposta.

Anduin continuou em uma voz tão baixa que era pouco mais de que um murmúrio.  

“E Guilnéas? O que você diria se eu decidisse ajudar os kaldorei primeiro?”

E isso era exatamente o que ele faria, principalmente se a Horda ameaçasse milhares de 

prisioneiros. E Genn sabia disso. 

“Não posso tomar qualquer atitude se a Aliança estiver dividida”, disse Anduin. “Essa é a razão 

final dessa ação militar, Genn. Não se trata só de tomar Darnassus, mas usar isso contra nós, atingindo 

o coração do que torna nossos reinos a Aliança. Sylvana quer nos jogar uns contra os outros. Esse é o 

grande plano.” Ele balançou a cabeça, mantendo os olhos nos pequenos bonecos sobre a mesa. “Eu fui 

tolo de não enxergar isso antes.”

Genn ficou em silêncio por um bom tempo. “Quando é que você aprendeu tanto 

sobre estratégia?”

Anduin riu, sem graça. “Fiquei lendo quando deveria estar treinando com espadas.”

“Bem, você é um tolo.” Anduin se virou olhou para olhar para ele, surpreendido pelas palavras. 

“Um tolo por pensar sequer por um instante que eu não manteria meu apoio por causa da sua ajuda 

aos kaldorei. Se eu quero meu reino de volta? Se eu quero que meu povo volte para casa? Claro que 

sim! Mas você acha que eu iria querer isso às custas do sofrimento de elfos noturnos inocentes, que tão 

generosamente ajudaram os guilneanos nos últimos tempos? Que controlaram a maldição worgen para 

que nós lutássemos e não nos perdêssemos na loucura? Que nos alimentaram, nos deram abrigo e nos 

ofereceram um lar quando não tínhamos nada?” 

Genn fez um som de desdém, algo entre um bufo e um grunhido. “A resposta é não! Eu nunca 

daria as costas para um povo que nos acolheu dessa maneira. A Sylvana não sabe nada dos vivos, e 

duvido que entenda a Aliança. Ela ainda vai cair do cavalo, pode escrever o que eu estou dizendo!”

Por um instante, Anduin simplesmente ficou parado, em choque. Então, pela primeira vez no 

que parecia ser um longuíssimo tempo, ele sorriu com prazer verdadeiro. Em meio a toda a desolação, 

todo o medo, apreensão e horror, ali estava algo bom e forte e verdadeiro em que se agarrar. E fora Genn 

Greymane, o homem de pavio curto e grande teimosia, que outrora se afastara da Aliança e vivera atrás 

de um muro para cuidar dos próprios interesses, quem lhe dera o presente. 
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“Eu vou escrever o que você disse, Genn Greymane, e meu coração se enche de força ao ouvir 

suas palavras. Elas são um farol em tempos tão sombrios.” 

Os dois homens se voltaram para a porta ao ouvir a chegada de Tyrande, ainda usando a veste 

de sacerdotisa. Embora tivesse o rosto marcado pela dor, havia nela uma suavidade, uma leveza que 

Anduin não vira durante muitos dias. Ela caminhou em direção aos dois, trazendo um pergaminho 

enrolado na mão.

“Vim trazer más notícias, e acabei ouvindo algo que ajudou a restaurar a minha alma. 

Muito obrigada.”

Ela ergueu a mão e murmurou alguma coisa. Por mais impossível que pareça, Anduin sentiu 

uma brisa da floresta remexendo seus cabelos louros. Sentiu o cheiro de verão, de seres vivos, e sua 

exaustão foi levada para longe como sementes flutuantes de flor dos ventos.

“Nós não vamos nos dividir. Mesmo que a minha cidade caia.” Ela fechou os olhos de 

sofrimento. “Astranaar está resistindo.”



Volte agora. A Horda está tomando o Vale Gris de assalto. Estão indo para a Árvore do Mundo.  

Volte antes que seja tarde. 

Mia agradeceu ao mensageiro, que tinha obrigações muito mais importantes do que levar e 

trazer cartas de Genn Greymane para a mulher. Ela enrolou a missiva e guardou perto do coração.  

As palavras eram secas. Podiam parecer desapaixonadas ou até agressivas para outra pessoa, mas,  

depois de décadas de casamento, Mia sabia exatamente o que a breve carta significava. O marido  

estava preocupadíssimo com ela.

E tinha motivos para isso. 

Mas ela também estava certa em ficar ali até quando fosse possível. 

A passagem de todos os guilneanos para Ventobravo demorara uma ou duas horas, mas Mia 

amava o povo de Darnassus e continuaria ali até o último instante. Ela tinha se tornado a embaixadora 

informal de Ventobravo. Ficava no ponto mais alto do poço lunar do Templo da Lua para que pudesse 

ser vista organizando o fluxo de elfos noturnos cada vez mais aflitos, garantindo-lhes que encontrariam 

apoio e segurança no reino humano.

Astarii se postou a seu lado durante um raro momento de calmaria. “Meu coração está 

despedaçado”, disse a sacerdotisa. “Preferia que você estivesse longe, em Ventobravo, mas fico muito 

feliz com a sua presença aqui. Todos confiam no que você diz, e foi o seu povo que conquistou essa 

confiança. Se você diz que vamos estar seguros em Ventobravo, nós acreditamos.”
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A RESISTÊNCIA FINAL

The jewel of our city 

Lies within their craven grasp.

One last time, we shall stand.

One final act, we shall perform.

By the light of the moons, 

By the flash of our blades,

By the song of our arrows,

We shall triumph—

Or we shall fall.

PARTE QUATRO:
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As belas palavras encheram os olhos de Mia de lágrimas. “Meu marido está pronto para receber 

vocês do outro lado. Todos serão evacuados.” De algum jeito, pensou. 

“Não diga isso”, contrapôs Astarii, suavemente, falando apenas para os ouvidos de Mia. “Pois 

isso, pelo menos, não é verdade.”

O coração de Mia deu um pinote ao ouvir aquelas palavras, pois sabia que continham a verdade. 

“Você me deixa envergonhada, minha amiga.”

“Não foi a minha intenção.”

“Eu sei, você está certa.” Ela se voltou para a multidão. “Vamos encontrar abrigo para todos os 

que chegarem a Ventobravo. Vamos mandar soldados para libertar os que não conseguirem.” Ela ergueu 

o queixo, em posição de desafio. “E meu marido vai liderar o ataque.”

Astarii sorriu calorosamente. “Nisso eu realmente acredito.”

Ferryn não estava entre os druidas que Tavar reuniu.

O medo fechou a mão gelada em torno do coração de Delaryn, mas ela o obrigou a ir embora. 

Se estivesse vivo, ele estaria lutando pelo seu povo em outro lugar. Se estivesse morto, nada mais havia 

a ser feito. Muitos já tinham perecido. Outros tantos se juntariam a ele em breve, talvez até a própria 

Delaryn. Ela já havia aceitado a possibilidade muito tempo atrás, quando se tornara sentinela. Sua 

missão de vida era proteger os kaldorei e, naquele instante, ela estava usando de todas as suas forças 

para dar mais tempo a eles. 

Quanto aos mortos… estavam nas graças de Eluna. Os corpos voltariam para a terra. 

Continuariam a existir, mas em outras formas. 

Quando apresentou o plano, foi olhada com terror, como já esperava. 

“São nossos amigos! Nossa família”, revoltou-se Mareela, uma das caçadoras de Astranaar.  

“Eles já nos deram tudo!”

“Os espíritos deles já partiram”, respondeu Delaryn. “É claro que seus corpos deveriam ser 

entregues à terra com toda a reverência, mas não temos tempo de cuidar deles, não se quisermos 

salvar os milhares que neste exato momento estão tentando fugir desesperadamente. Os mortos 

se foram, Mareela. Deram a si mesmos em sacrifício para salvar vidas inocentes. E vão fazer isso… 

uma última vez.”



58

Delaryn não queria dar uma ordem explícita. Estava tão arrasada pela ideia quanto aqueles que 

liderava. Será que faria o mesmo se Cordressa estivesse caída ali? 

E se fosse Ferryn?

E a resposta veio, prenhe de certeza, como se os corpos dos dois estivessem ali ao lado dela: sim. 

Faria o mesmo… porque cada elfo noturno faria tudo o que fosse possível para impedir que a Horda 

conspurcasse sua linda cidade. 

“Vamos nos lembrar deles”, disse Delaryn, enquanto os outros, estremecendo, saíram em 

silêncio para obedecê-la. 

A sombria inspiração para o ato viera das histórias da época em que a Horda ocupara o Refúgio 

Brisaprata anos atrás, caçando todos os que fugiam e deixando os corpos apodrecendo como um aviso. 

Os elfos noturnos escolheram os corpos com cuidado, buscando os caídos em batalha perto de 

Astranaar. Os cadáveres, que muitas vezes tinham os rostos de amigos, eram examinados para ver se os 

ferimentos poderiam ser ocultados por espadas, capas e outras vestimentas. 

Delaryn ordenou que as áreas mais para dentro da floresta também fossem vasculhadas, na 

esperança de recuperar aqueles que foram mortos pelos ladinos que surgiram das sombras… há 

quantos dias? Delaryn tinha perdido a noção do tempo. Eram muitos dias passados em lutas, em curtos 

momentos de sono aqui e ali, em bocados de comida acolá, tentando se manter um passo à frente das 

duas mentes mais brilhantes da Horda e de um exército que superava o dos elfos noturnos na proporção 

de oito para um. Talvez até mais, naquele momento.

Ela se voltou, então, para a tarefa inglória. Por alguma razão, guardara consigo a lâmina do 

Renegado que matara Anaris. Tirou-a do cinturão e procurou vestígios da toxina letal. Ela ainda 

permanecia ali, apesar de obscurecida pelo sangue seco da antiga comandante do Vale Gris. Depois 

de caminhar até o corpo de uma sentinela morta por um patrulheiro arqueiro, Delaryn se ajoelhou-se, 

afrouxou a flecha… e enfiou a lâmina envenenada no ferimento.  

Alguns do que estavam com ela tiveram engulhos, e seu coração era pura dor. Perdoe-me. Você vai 

salvar mais vidas hoje, estou rezando por isso. 

Quando retirou a lâmina, Delaryn inclinou-a para que a mancha negra como piche do veneno 

ficasse visível no ferimento. Depois foi até o cadáver seguinte. Por fim, as outras sentinelas fizeram o 

mesmo. Ela as amava selvagemente pelo que estavam fazendo, pois sabia exatamente o que aquilo lhes 

custava… e que voto de confiança estavam dando à sua liderança. 

Tavar conseguiu coletar várias ampolas de veneno para a triste tarefa. Delaryn agradeceu ao 

jovem ladino, odiando a si mesma pelo que estava prestes a pedir.

“Você é muito habilidoso, muito talentoso”, elogiou ela. 
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As bochechas do jovem ficaram avermelhadas, e ele fez uma mesura. “Fico honrado por 

você pensar assim.”

“Não fique honrado, fique preocupado”, respondeu Delaryn. “Estou prestes a lhe pedir algo que 

pode acabar matando você.”

Ele ficou sério e apontou para os cadáveres que os rodeavam. “Se assim for, eu me juntarei a 

eles com orgulho.”

A coragem dele quase a levou às lágrimas, mas ela não podia fraquejar. Eluna sabia que haveria 

tempo de sobra para lágrimas e para entoar elegias em honra aos caídos, se algum deles sobrevivesse 

para chorar ou cantar. 

“Você trabalha bem nas sombras. Também é bom em matar?”

Ele sorriu de forma quase cruel e, por um instante, não pareceu jovem. “Muito bom.”

“E em disfarces?” 

“Sou superlativo.”

Ela quase riu. “Estou quase acreditando que não tem nada que você não consiga fazer, Tavar.” 

Depois, com maior seriedade, disse: “Não tente me impressionar com as suas respostas. Seja sincero. 

Não podemos falhar agora.”

“Posso tirar vidas, e já fiz isso”, respondeu ele, também sério. “E sou excelente em disfarces.”

“Mostre-me.”

Tavar hesitou. “Agora?”

“Vamos ter tempo para preparar você com as roupas adequadas mais tarde. Por agora, quero 

que me mostre que tipo de pintura você consegue fazer tendo apenas a si mesmo como tinta.”

Mais uma vez, ele fez uma pausa. Irritada, ela se virou, depois parou quando uma mão agarrou-

lhe o braço. Era grossa, quando comparada à de um elfo noturno, com dedos mais curtos e uma palma 

mais larga. Delaryn se virou e topou com o rosto de um humano de belos traços. 

“É o melhor que posso fazer agora”, disse ele com o sotaque carregado de um nativo de 

Ventobravo. E foi só naquele momento que ela notou as longas orelhas de kaldorei. De alguma maneira 

impossível de explicar, seus olhos não as viram antes. Ela balançou a cabeça e disse: “Volte ao que era”. 

Ele se recompôs, e a sombra enganadora que enrolou em torno de si desapareceu. 

Delaryn pensou bem e perguntou: “Você consegue de disfarçar de Renegado?”.

Tavar sorriu.
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Tudo dependia de truques, e esse não era o ponto forte de Delaryn, mas era a última cartada 

possível além de lutar e morrer enquanto as armas de cerco eram transportadas pela Horda em sua 

marcha implacável em direção a Teldrassil. 

Quando os batedores regressaram com a notícia de que seus pares da Horda estavam a poucas 

horas de distância, a companhia de Delaryn se mesclou às sombras da floresta que envolvia Astranaar. 

Ela própria estava aboletada em uma árvore, pensando que Ferryn teria a maior facilidade para subir até 

ali. Era quase possível vê-lo no galho mais alto, balançando a cauda alegremente enquanto esperava que 

ela o alcançasse.

Delaryn precisava aceitar que ele estava morto. Se o fizesse, porém, teria que sofrer por ele, e 

não podia fazer isso naquele momento. Então disse a si mesma que ele estava lutando em outro lugar. 

Eluna sabia que não faltavam oportunidades para matar gente da Horda. E ele adorava uma boa luta. 

Adora uma boa luta…

O primeiro teste eram os batedores da Horda. Será que perceberiam que algo estava errado?  

Eles parecem cansados, pensou Delaryn. Como esperado, após vasculharem o perímetro do lago de 

Astranaar (e claro, sem encontrar pistas dos elfos escondidos a apenas alguns metros de distância), um 

deles, um elfo sangrento, enfiou o bico da bota por baixo de um cadáver e o levantou para examinar.

“Lâmina de ladino”, disse ele. 

“Aqui também”, respondeu um troll. Ele farejou um segundo cadáver. “Sangrento.”

 Delaryn ficou tensa. Será que o troll iria investigar mais? Será que ia levantar a capa para 

descobrir o buraco da espada escondido embaixo dela? Neste caso, eles não teriam outra opção senão 

matar os batedores e abandonar a área para a Horda. 

“Mas estou sentindo cheiro de veneno”, continuou o troll.

“Os que não morreram, fugiram, imagino”, disse o elfo sangrento. “Covardes.” 

“Esses ‘covardes’ mataram muitos de nós”, respondeu o troll.

O outro batedor deu de ombros. 

Delaryn, apesar de todo o cansaço, quase gritou de deleite.

Horas se passaram. A infantaria da Horda chegou e montou um acampamento-base na ilha 

altamente defensável, como Delaryn pretendia. 
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As caravanas chegaram fazendo barulho. Os músculos de Delaryn doíam por permanecer 

na mesma posição, mas ficaram tensos quando ela viu o lorde supremo Saurfang descer de uma das 

carroças. Ele era mais inteligente e cuidadoso do que a maioria. Será que conseguiria perceber o que os 

outros negligenciaram?

A resposta é não. Ele simplesmente perguntou sobre uma batalha que não acontecera e grunhiu 

em aprovação quando uma orquisa afirmou que os elfos noturnos tinham sido mortos pelos ladinos. 

Saurfang passou pela linha de tiro de Delaryn, mas ela não atirou. Nem ela nem os outros. 

Silenciosamente, ela agradeceu Eluna pelo sangue-frio e disciplina: dela e de todos. Uma hora depois, 

as armas de cerco chegaram, sendo posicionadas ao longo da estrada principal para Astranaar. 

Delaryn desceu um pouco, voltando à vigia de um galho mais baixo, que se estendia por 

distância suficiente para oferecer uma vista excelente do interior da estalagem e também de uma das 

entradas. Ela fez contato visual com Tavar em outra árvore e fez-lhe um sinal com a cabeça. 

Ele retribuiu o sinal… e desapareceu. Meia hora depois, um Renegado, mais alto que a maioria 

e trajando a armadura e a marca da guarda pessoal de Sylvana Correventos, se aproximou da estalagem. 

Ela levou três batidas do coração para perceber que era o jovem Tavar. Eluna abençoou você com um talento, 

por mais sombrio que seja, pensou. Que as bênçãos estejam contigo. 

Tavar caminhou até a estalagem com confiança. Era o teste final, aquele de que todos 

dependiam. Se tivesse sucesso…

Ele se deteve na entrada. Ela se inclinou para a frente, tentando ouvir, e ficou maravilhada com 

o timbre estranho e sepulcral de Renegado. Tavar era muito bom. 

“Lorde supremo Saurfang? Aqui fora, agora.”

Saurfang, no entanto, não estava disposto a cooperar. Ele fixou o olhar em Tavar, depois voltou 

a atenção novamente para os mapas. Disse algo que Delaryn não conseguiu entender. Ela se esforçou 

para ouvir melhor.

Tavar tentou novamente. “A chefe guerreira está esperando por você. Não vai obedecer as 

ordens dela, lorde supremo?”

Delaryn franziu o cenho. Tome cuidado, Tavar. 

Felizmente, Saurfang pareceu não ter percebido a performance exagerada, pois foi em direção à 

porta. Depois, parou.

Será que ele…

Não, Saurfang tinha apenas deixado o machado em cima da mesa e voltado para buscar.
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Outro orc, porém, notou o que o comandante tinha deixado passar. O coração de Delaryn 

disparou quando o orc se interpôs entre Saurfang e Tavar e disse algo que ela não conseguiu ouvir.

“Sou emissário da minha rainha”, disse Tavar. “Isso deveria ser suficiente para alguém 

como você.” Delaryn conseguiu divisar o leve tom de pânico e pediu a Eluna que o inimigo não 

tivesse percebido. 

Saurfang pegou o machado e disse outras palavras, que Delaryn não conseguiu ouvir. 

“Você tem suas ordens, lorde supremo. Quanto tempo mais vai desobedecer à chefe guerreira?” 

Tavar conseguira se recompor um pouco. A voz soava quase entediada. 

Mas já era tarde demais. Delaryn já sabia, e suspeitava, cheia de dor, que Tavar também 

já se dera conta.

Saurfang seguiu em frente, resoluto, e Delaryn ouviu o que o velho orc dizia. “Não acredito que 

você tenha qualquer relação com a chefe guerreira. Diga, elfo noturno, como Malfurion o chama?”

Eluna… não, por favor…

“Empunhe suas lâminas, assassino, ou morra fugindo!”

Não havia nada mais que Delaryn pudesse fazer. Ela assistiu, impotente, furiosa e enlutada, o 

ataque de Saurfang enquanto Tavar, tão jovem, tão talentoso e promissor, sacou as adagas e as atirou 

contra o lorde supremo da Horda. O ataque não acertou o alvo. 

O de Saurfang, sim, atingindo cruelmente o pescoço do jovem.

O disfarce desapareceu quando Tavar caiu sobre o assoalho e, através das gotas de lágrimas 

inúteis, Delaryn viu o verdadeiro rosto do rapaz uma última vez. O orc também, mostrando surpresa 

no rosto verde e maltratado ao perceber como seu oponente era jovem.

Saurfang disse algo. A voz era quase complacente. Tavar cuspiu nas botas do lorde supremo 

antes de morrer.

Entretanto, tarde demais para Tavar, Saurfang saiu da estalagem. Delaryn achou que já estava 

imune à dor, mas enganou-se. As mãos se agarraram aos galhos. Você foi bem, Tavar. Fique em paz. 

“Ouçam bem! A Horda precisa de um lembrete de que estamos em guerra?”, rugiu Saurfang, 

exalando fúria por todos os poros. “A Horda precisa…”

Parou de falar.

Não, gritou Delaryn silenciosamente. 

Cansado da luta e da privação de sono, o velho guerreiro quase — quase — baixara a guarda 

tempo suficiente para o sucesso da emboscada.
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Ainda dá, disse Delaryn a si mesma.

O lorde supremo da Horda correu para a suposta segurança da estalagem de Astranaar, mas o 

chão sob seus pés começou a tremer, como uma fera se preparando para o ataque. O ar estava denso e 

pesado, e Delaryn se permitiu um sorriso selvagem e quase cruel quando seus pelos se arrepiaram.  

Ela cobriu os ouvidos. O enorme estrondo, como uma rocha enorme que despenca de um desfiladeiro, 

quase a ensurdeceu quando a terra tremeu com o impacto.

Malfurion Tempesfúria, em toda a sua graça, poder e ira, aterrissou onde Saurfang estava um 

segundo antes. 

“Lok-Narash!”, gritou Saurfang.

Às armas, de fato, pensou Delaryn.

“Agora”. Por Tavar, Vannara, Marua e até mesmo Anaris. Por Ferryn. Por todos aqueles que 

pereceram. Delaryn não acreditava em vingança. Acreditava em justiça. E aquilo era justiça.

Soltando os gritos de guerra da garganta, a companhia élfica saiu dos esconderijos nas árvores e 

se juntou ao amado shan’do em batalha.

Não estava mais ali o shan’do gentil e protetor, de voz suave e movimentos tão leves que mal 

parecia tocar a grama quando pisava com as patas semelhantes às de um felino. Em seu lugar estava 

uma personificação da fúria da natureza. Malfurion parecia ainda maior. Parecia assomar à Horda, agora 

em fuga. Até mesmo os taurens pareciam fracos e frágeis diante dele. Delaryn tremia de alegria e de 

ansiedade pela vitória… e pela morte da Saurfang. 

A emboscada pegou a Horda quase completamente de surpresa, tornando-os alvos fáceis 

enquanto tentavam se reagrupar. Os acossados kaldorei, largamente superados em número pelo 

inimigo, conseguiram reduzir a desvantagem nos primeiros instantes. 

Delaryn atirava sem parar. Sete integrantes da Horda tombaram com flechas enterradas no 

olhos ou na garganta antes que sequer conseguissem perceber de onde tinham partido. Os druidas eram 

como predadores em busca de presas, e os guerreiros… As armas atingiam dois inimigos de uma só 

vez, quebravam cabeças, rachavam armaduras. Os lutadores da Horda pareciam cair de maduros.

Malfurion Tempesfúria perseguiu Saurfang até dentro da estalagem. Gritos de dor vinham 

de dentro, junto com um rugido desafiador de Saurfang. Delaryn não pôde dar muita atenção ao que 

acontecia, mas conseguiu entender uma palavra em meio à algazarra: mak’gora. O velho orc desafiara 

Malfurion Tempesfúria para um duelo de honra.

Era quase — quase — engraçado. Mais tarde, tomando uma taça de vinho com Ferryn na 

Darnassus salva por eles, Delaryn riria.
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Agora, continuava a matar.

Ela não ouviu a resposta de Malfurion ao desafio, mas ouviu os estalidos e viu as raízes 

explodirem do solo e subirem pelas paredes da estalagem, com tentáculos agarrando a rocha sólida e 

rasgando-a inteira. O barulho era ensurdecedor, e os até então corajosos guerreiros da Horda hesitaram. 

Azar o deles. Cada vez maior era o número de vítimas dos kaldorei.

Então o teto começou a desabar com Saurfang ainda lá dentro. 

Eluna era boa.

Mas então… Delaryn teve um violento calafrio. Algum instinto mais antigo que o tempo a 

fez recuar. Os pelos do braços se arrepiaram, não por causa da presença de Malfurion e seu poder quase 

divino sobre a natureza, mas de outra coisa — algo tortuoso, errado e não natural. 

A flecha, com sua soturna e fantasmagórica trilha de fumaça violeta que se entrelaçava em torno 

do eixo como uma serpente, não era para ela, mas passou a dez centímetros de seu rosto. Alguns metros 

adiante, Malfurion cruzou os braços diante do rosto, e as penas que os recobriam se agitaram com o 

gesto. A flecha explodiu diante dele, que apareceu iluminado por uma luz verde esmeralda. A cor da 

natureza. A cor da resistência dos kaldorei.

“Não!” O grito de protesto, angústia e fúria escapou da garganta de Delaryn. A gente tinha 

pegado eles! Era para terminar aqui!

O grito chamou a atenção da rainha banshee. Ela já tinha atirado uma segunda flecha, mas 

parou e se virou. Naquele instante, outro tremor sacudiu a terra, e o que restara da estalagem desabou.

Olhos vermelhos chamejantes encontraram os de Delaryn, e um sorriso sádico curvou os lábios 

escuros. Aquele olhar transpassou Delaryn como uma flecha. Então Sylvana Correventos voltou a 

atenção para um adversário muito mais digno.

Delaryn deveria se sentir com sorte. Poucas pessoas receberam aquele olhar e saíram vivas para 

contar. No entanto, tudo o que conseguiu sentir quando Malfurion chamou ao desafio e a energia verde 

da vida se chocou contra o miasma árido de Sylvana foi desgosto. Desgosto puro. 

Gritos selvagens de comemoração irromperam da Horda. A aparição de Malfurion os 

surpreendera, e o colapso da estalagem sobre o lorde supremo os aturdira, mas a apreensão fora 

suplantada por uma fúria renovada com a presença da chefe guerreira.

Malfurion previra a possibilidade da chagada de Sylvana Correventos, e enviara a Delaryn 

instruções sobre como proceder caso isso ocorresse. “Pela vontade de Eluna, Saurfang será morto e 

o resto de suas forças será desmoralizado antes que Sylvana chegue. Mesmo que isso não aconteça, 
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recuem para o norte”, escrevera ele. “Vou me reunir a vocês na fronteira entre o Vale Gris e a Costa 

Negra, se puder.” 

Recuar para o norte, para ver se por alguma bênção a frota que seguia em direção a Feralas 

recebera a mensagem de Malfurion a tempo. 

Nós estávamos quase conseguindo. 

Delaryn levou a trombeta aos lábios e fez soar a melodia para a retirada. 

Astranaar era uma escolha sensata para uma aposta ousada, e que acabou valendo a pena, em 

parte. O terreno do Vale Gris, ao norte, era ainda mais amistoso para os elfos noturnos, com o mar de 

um lado e uma desafiadora cadeia montanhosa do outro. Para conseguir o que buscava, a Horda seria 

obrigada a cruzar uma trilha muito estreita pela floresta.

E havia algo a mais que poderia ajudar os elfos noturnos, algo que o inimigo talvez não 

estivesse esperando. 

Como não estava mais sendo fustigada pelos kaldorei, a Horda avançou surpreendentemente 

rápido pela parte noroeste do Vale Gris. Sentiram o gosto da vitória, e isso lhes deu velocidade.

Melhor não contarem vantagem antes do tempo, pensou Delaryn. Vamos resistir enquanto pelo menos um 

de nós ainda estiver respirando, e até depois disso. 

Como prometido, Malfurion encontrou as forças de Delaryn na fronteira. Com ele estava 

alguém que a comandante pensou jamais reencontrar: Eriadnar. As duas se abraçaram longamente, 

e Delaryn agradeceu a Eluna pela sobrevivência da amiga. Eriadnar, o arquidruida, Delaryn e o que 

restou de sua companhia aguardaram, com o contingente assustadoramente reduzido desde aquele 

terrível instante em que Ferryn matou o quase-assassino na árvore. Os elfos noturnos buscavam o 

equilíbrio entre o ódio, o desejo de agir e a paciência de quem já vivera longas vidas. 

Delaryn foi enviada para o sul para monitorar e seguir o inimigo. A Horda montara um 

acampamento na praia próxima às ruínas do Assentamento Zoram’gar, em uma área aberta e 

descampada, onde sabiam que os elfos noturnos não iriam se aventurar. A chefe guerreira estava 

presente, uma figura delgada e frágil em meio a trolls, taurens e orcs, e Delaryn viu, com uma pontada 

de decepção, que Saurfang sobrevivera à batalha contra Malfurion. 

O orc estava longe demais para que era conseguisse entender o que dizia, mas estava gritando, e 

havia gritos de comemoração quando vários soldados deram um passo à frente. Ele estava requisitando 
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voluntários. Mais de cem soldados da Horda, armados e protegidos por armaduras, saíram da praia e 

seguiram em direção às sombras da floresta. 

Venha, Saurfang. Estamos preparados para você. Estamos todos preparados para você. 

Delaryn foi treinada para respeitar um oponente de valor. Mesmo assim, enquanto os seguia 

pelas horas seguintes, não pôde conter a alegria em ver os guerreiros da Horda se movimentando e 

ficando mais nervosos a cada passo, por não serem atacados. Às vezes, a paciência é doce. 

“Encenação”, escreveu Malfurion nas instruções. Delaryn não tinha entendido o que ele queria 

dizer, mas agora fazia sentido. Eles estavam prestes a representar uma peça de teatro letal que dependia 

de ilusão, meias verdades e mistério. 

Assim, ela esperou. Havia iluminação na floresta: orbes brilhantes e etéreos dardejavam 

e flutuavam acima deles. Os que não compreendiam podiam simplesmente achar as luzes belas e 

cativantes. Os que conheciam olhavam com respeito, reverência, gratidão… ou medo. Eram fogos-

fátuos, os espíritos dos amados kaldorei falecidos. Por um instante, Delaryn se perguntou se algum dos 

caídos naquele dia estariam ali, se Ferryn estaria ali, mas logo afastou o pensamento. Agora, mais do 

que nunca, não havia tempo para distrações. 

Um troll agitou a mão grossa, de três dedos, irritado com alguns fogos-fátuos que passavam 

perto dele. Um tauren ficou abanando a cauda e as orelhas, como se as luzes, do tamanho da cabeça de 

um kaldorei, fossem nada mais que insetos incômodos. 

Tolos, pensou Delaryn. Continuem vindo…

Saurfang levou vários minutos para perceber o perigo. Na língua feia e gutural dos orcs, ele 

gritou a ordem de retirada. O medo perpassava-lhe a voz.

E era justificado. Em pequenos grupos, os espíritos dos mortos eram realmente inócuos, mas, 

em grande quantidade, poderiam derrubar um lorde-demônio, como já ocorrera antes.

E agora… Malfurion Tempesfúria chamava os principais atores da peça para entrar no palco. 

Sua voz potente trovejou: “Ash karath. Ataquem!”.

As palavras eram tanto uma ordem para os espíritos quanto uma provocação para a Horda, 

que bateu em retirada o mais rápido possível. Pelo menos os mais espertos, que tinham ouvido a 

ordem de Saurfang. 

A escuridão da floresta se acendeu quando os fogos-fátuos obedeceram o shan’do. Tarde demais, 

foi o pensamento comum a todos os guerreiros da Horda que se aventuraram nas sombras das árvores. 

Os fogos-fátuos desceram em uma sólida massa de luz sobre os mais tolos e confusos, ofuscando-
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os, porém sem silenciá-los. A floresta foi tomada por gritos de horror. E Delaryn regozijou-se ao 

ouvir aquele som. 

Os soldados da Horda que restaram fugiram frenética e inutilmente. Um orc enorme, armado 

até os dentes, tropeçou em uma das dezenas de raízes que brotaram da terra e caiu pesadamente no 

chão. Uma nuvem branca desceu sobre ele. Algum tempo depois, a nuvem se ergueu, navegando em 

direção à próxima vítima da fúria dos fogos-fátuos, que deixavam para trás nada além de esqueletos 

calcinados, e algumas vezes apenas cinzas. 

“A mim!”, gritou o shan’do.

Era a deixa para que os elfos entrassem naquela peça de vida e morte. Surgidos das sendas ou 

descidos dos galhos onde estavam escondidos, eles se juntaram ao líder e partiram em perseguição ao 

inimigo. Os fogos-fátuos zumbiam raivosamente, fustigando a Horda em fuga. 

Delaryn calculou que mais de cem acompanhavam o lorde supremo. Só um punhado, não 

mais que uma dezena, conseguiu voltar para a praia perto do Assentamento Zoram’gar. O resto fora 

demolido pelos fogos-fátuos.

Quando seus soldados chegaram ao limite da floresta, Malfurion gritou a ordem para parar. 

Levantou os braços poderosos e, em um enxame de luz, os fogos-fátuos dardejaram em sua direção, 

formando uma parede que escondia seus pares vivos. 

Alguns instantes depois, novamente obedecendo a uma ordem silenciosa, a parede de fogos-

fátuos se abriu como uma cortina para revelar Malfurion Tempesfúria no topo de uma pequena elevação 

com todos os soldados que tinha sob seu comando alinhados à sua frente, para que o contingente 

parecesse maior. Em torno deles, os galhos das árvores se mexeram, sequestrando apenas ar… por ora. 

“Isso acaba agora.” A voz de Malfurion, poderosa e ressonante, foi levada pelo ar até o 

acampamento da Horda na praia. “A Horda não vai mais dar nenhum passo para dentro de nossa terra, 

não sem pagar com as próprias vidas. Isso eu juro.”

A cortina de luz viva se fechou mais uma vez.

Encenação. 

O próximo movimento era da Horda.

Delaryn teve medo, mas mesmo assim sorriu. “Shan’do”, disse ela, “como você sabia que 

isso ia funcionar?”

Malfurion sorriu. Normalmente, um sorriso lhe deixava a face ainda mais gentil, mas agora 

só reforçava sua ferocidade. Ele fez uma profunda reverência às luzes que atenderam ao seu pedido. 

“O medo é uma ferramenta útil, quando usada com sagacidade. A Horda é poderosa”, disse ele, 
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com a voz profunda vibrando de determinação, “e seus integrantes são inteligentes, mas muitos são 

profundamente supersticiosos. Eu previ que esses espíritos protetores não só destruiriam aqueles sobre 

os quais se abatessem, mas também causariam terror naqueles que conseguissem escapar. Esse medo 

vai contaminar o resto do exército da Horda. Eles não vão poder avançar sem enfrentar os fogos-fátuos, 

nossas flechas e a ira da floresta.” 

Malfurion olhou para os rostos voltados para ele. “Esta é a nossa terra. Nossa casa. Não vão nos 

subjugar. Vamos lutar até nosso último suspiro, se for necessário. Vamos ficar aqui pelo tempo que…”

O grande druida parou de falar, pressentindo alguma coisa. Ergueu os olhos para o céu. Delaryn 

olhou também, mas de início, não viu nada; depois notou a presença de um corvo da tempestade. 

Ele voou até o shan’do, mudando de forma para revelar uma kaldorei, que se ajoelhou diante dele, 

parecendo nervosa demais para olhá-lo nos olhos. “Grande shan’do”, disse ela, “vim a pedido da general 

Shandris Plumaluna. A frota está aqui!”

“Eluna ouviu nossas preces”, exclamou Malfurion, e todos comemoraram. O som de um tiro 

de canhão confirmou as palavras da jovem druidesa. Delaryn não conseguia enxergar além da barreira 

radiante de fogos-fátuos, mas seu coração se encheu de alegria. 

Em meio ao bombardeio dos navios dos kaldorei, Delaryn e os outros mal conseguiam ouvir 

Saurfang latindo a ordem de retirada. Era impossível que a Horda conseguisse levar as máquinas de 

cerco para a praia naquele momento. Qualquer esforço nesse sentido faria as grandes armas serem 

reduzidas a destroços queimados. 

O exército da Horda estava cercado, preso entre a fúria dos fantasmas e o poder dos navios 

élficos. Ainda poderiam vencer. Tinham maior contingente. Seriam obrigados, no entanto, a forçar 

os fogos-fátuos a recuar, e enfrentariam baixas a cada passo. O avanço seria lento, de fato, e eles 

precisariam se movimentar em meio a uma chuva de balas de canhão. Isso levaria semanas, e os reforços 

da Aliança tinham zarpado havia poucos dias. 

Podemos vencer, pensou Delaryn, e quase perdeu o equilíbrio diante da força da revelação. 

Uma Teshara de sorriso feroz regressou a Shandris com boas notícias, embora ela e as 

tripulações da frota já tivessem visto o brilho reconfortante dos fogos-fátuos. Eles levaram a Horda de 

uma posição confortável no litoral para os limites da floresta, onde Malfurion Tempesfúria os esperava. 

“O shan’do convocou os fogos-fátuos para defender nossa terra natal”, disse ela. “Nosso 

contingente é reduzido, mas todos aqueles que sobreviveram à luta estão bloqueando o caminho da 

Horda até Teldrassil. O inimigo não tem para onde correr.”
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A frase foi dita com a convicção dos muitos jovens, mas era, Cordressa bem sabia, 

absolutamente verdadeira. Com a esperança renovada, ela não conseguiu resistir à tentação de brincar 

com a jovem elfa. “Tem, sim”, disse ela. “Eles podem correr para casa com o rabo entre as pernas.” 

A Horda estava diante da morte em todos os lados, menos o da retirada. A frota os 

bombardeava do oeste. Malfurion e os soldados kaldorei, vivos e mortos, os impediam de continuar 

para o norte, e para leste estava a Selva Maleva e as montanhas intransponíveis. 

“Melhor não cantar vitória antes da hora”, Shandris alertou-as, baixando a luneta. “Eles saíram 

da costa, mas, se ampliarmos nossa área de ataque, corremos o risco de destruir os fogos-fátuos.”

Teshara engoliu em seco e Cordressa refreou a empolgação. “Eles ainda estão cercados, no 

entanto, a menos que recuem.”

“Verdade. E podemos segurá-los aqui até a chegada dos navios de Ventobravo.”

“Não podemos atacar agora?”, perguntou Teshara. “Na praia?”

“Nem todos os nossos navios já chegaram, pequenina, e não temos o contingente necessário 

para uma vitória decisiva no combate corpo a corpo. Por isso, não. O tempo está do nosso lado. Temos 

a vantagem por ora. Se tentarem nos bombardear, teremos a chance de destruir as armas de cerco deles. 

Então, vamos continuar esperando.” 

Ela sorriu. “E vamos disparar de tempos em tempos, só para que não se esqueçam de que 

estamos aqui.” 

As horas se arrastaram, trazendo mais navios da frota. Alguns dos tripulantes a bordo dormiam, 

outros jogavam para matar o tempo. O crepúsculo coloriu o céu, e depois a noite caiu. Teshara voltou 

de um voo de patrulhamento para relatar que centenas de soldados da Horda haviam sido enviados em 

busca de um caminho para a Costa Negra através das montanhas da Selva Maleva. A revelação arrancou 

risos de Shandris.

“Eles devem saber que é uma tentativa desesperada”, disse ela.

Cordressa concordou: “Menos integrantes da Horda com que se preocupar”.

Mais tarde, Teshara reclamou de tédio. Cordressa riu, mexendo nos cabelos verdes e curtos da 

jovem druida, e lhe disse para agradecer por isso.

Todos, no entanto, estavam ansiosos para entrar em ação. Chegar tão longe, tão rápido e não 

poder lutar era frustrante. 



70

Em breve, aquele desejo seria realizado.

A Horda começou a posicionar as máquinas de cerco. De imediato, os tripulantes se 

lançaram à ação e bombardearam as gigantescas armas. Muitas foram destruídas na primeiras 

saraivadas, mas o resto…

Eles não estavam lançando pedras contra os navios. Estavam lançando fogo: ogivas arcanas 

e instáveis que incendiavam os alvos quase instantaneamente. Os navios mais próximos da costa 

foram as primeiras vítimas, e Cordressa assistiu, impotente e aterrorizada, quando um deles 

praticamente virou lenha. 

“Continuem atirando nas máquinas de cerco”, ordenou Shandris, que tinha o rosto sombrio 

e tenso de dor e fúria. Os navios kaldorei dispararam balas de canhão e glaives, tentando destruir os 

sistemas de arremesso dos mísseis sobrenaturalmente letais.

Poças de chamas se espalhavam pela superfície do mar, movendo-se em direção a mais alvos. 

Três navios — quatro, agora — não tinham mais salvação. Os que estavam nessas embarcações saltaram 

na água, nadando freneticamente para alguma das embarcações que restavam. 

Algo chamou a atenção de Cordressa. Uma movimentação na água, mas não com a forma de 

um elfo noturno. Um orc. Que loucura era…

E então ela entendeu. “Eles estão tentando abordar!”, gritou. 

“Continuem o bombardeio”, gritou Shandris. As duas puxaram o arco e começaram a atirar 

flechas contra as cabeças da Horda que apareciam na superfície da água. 

Em poucos minutos, a frota passou do tédio ao caos, da segurança total à destruição iminente.

Outro navio explodiu em chamas. Cordressa continuou atirando.

Era tudo que podia fazer.

Sejam lá quais foram os deuses ou loas ou ancestrais para quem a Horda rezou, o fato é que suas 

preces foram atendidas. 

O plano de Malfurion deveria ter sido bem-sucedido. Porém, quando não conseguiam se reunir 

em um grupo maciço, os fogos-fátuos eram tão perigosos quanto gotas de chuva. As montanhas eram 

intransponíveis — até que não foram. Que tipo de passagem obscura a Horda descobrira que passara 

despercebida para os elfos noturnos, que viviam ali há tanto tempo?
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Agora, a batalha estava em dois fronts — um diante e outro atrás deles. Os fogos-fátuos 

estavam sendo dispersos… e mortos.

Ele sentiu a presença dela. Estava próxima, agora. Tinha conseguido manter a rainha banshee 

ocupada por um tempo, mas a encenação havia acabado. 

E era assim que tudo terminaria: não com a frota de Ventobravo chegando para ajudar, nem 

com os fogos-fátuos destruindo o inimigo, mas em caos completo. A armadilha que, segundo a lógica, 

deveria ter funcionado à perfeição, tinha se voltado contra eles.

É o meu povo que está encurralado agora, pensou Malfurion. Não consigo salvá-los, só consigo evitar um 

desastre maior.

Não havia tempo para escrever uma carta, nem tempo para deixar de escrever. Teshara, a jovem 

druidesa, pegou a missiva dobrada com a mão trêmula. Os grandes olhos estavam inundados em 

lágrimas. “Vá para Darnassus”, ordenou ele. “Peça para lhe mandarem para Ventobravo através de um 

portal. Entregue isso à minha senhora.”

“Eu quero lutar! Estou ouvindo o chamado da batalha!”

“Você será mais útil para mim e para o seu povo se obedecer minhas ordens.” A jovem teria 

tempo de sobra para lutar. A batalha para reconquistar a Árvore do Mundo seria encarniçada, e ela 

acabaria se arrependendo de suas palavras. 

Teshara engoliu em seco, depois se pôs em um joelho. “Foi uma honra servi-lo, shan’do”, disse 

ela, com voz embargada. Depois se ergueu, saltou e se transformou em um corvo da tempestade. 

Delaryn correu até Malfurion, arfando levemente. Tinha a armadura recoberta de sangue, que, 

aparentemente, não era o dela. “Não vamos conseguir segurá-los por muito mais tempo”, disse ela.

O arquidruida lançou os olhos para o céu e viu o corvo da tempestade desaparecer ao longe. 

“Sylvana está atrás de mim de novo”, disse ele, calmamente. “Dessa vez, vou atrasá-la pelo 

tempo que Eluna permitir.”

Delaryn era corajosa, resistente, obedecia às ordens, mas sabia pensar por si mesma quando 

necessário. Era forte e mantivera a fé. Ela e seus comandados lutaram duro e sacrificaram tudo, mas o 

exército da Horda era grande demais para eles. Por causa da vantagem numérica, tinham conseguido 

ultrapassar todas as barreiras que os kaldorei tentaram lhes impor. 

O grande contingente, as táticas de Saurfang… e a vontade maligna da dama sombria. 

Lágrimas rolaram pelo rosto de Delaryn. Malfurion as secou em um gesto gentil. Por um 

instante, ela apoiou o rosto na grande mão do arquidruida, buscando conforto, depois respirou fundo. 

Ela sabia. A Horda iria tomar Darnassus. A luta agora seria para salvar quantas vidas fosse possível. 
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“Quais são as ordens, shan’do?”, perguntou baixinho.

Que coragem! Todos são corajosos demais, pensou Malfurion. Eles mereciam sorte melhor que essa. 

Gostaria de poder lhes dar isso, mas a única coisa que tenho para dar é minha vida. 

“Pegue suas tropas e vá em direção norte, para Beira das Névoas”, respondeu ele. “Quando 

estiver lá… faça o que for possível.” Malfurion fez uma pausa. “Comandante Lunestio… você lutou 

muito bem. Que Eluna esteja com você.”

Ela se pôs em posição de sentido, cumprimentou-o e saiu às pressas.

Malfurion Tempesfúria mudou de forma, erguendo a cabeça de cervo enquanto os cascos 

se moviam rapidamente pela pedra e a grama. Ele seguiu o sinistro ruído do poder sombrio que 

flutuava no ar. Se a matasse, a cidade iria cair do mesmo jeito, mas seria mais fácil recuperá-la se com a 

Horda desorganizada.

E parte dele queria que ela pagasse pelo que havia feito. 

Ele mudou de cervo para elfo, enviou comandos para as rochas e as raízes, o solo e as folhas, e 

esperou. Quando ela apareceu, sentindo a presença dele como ele sentia a dela, elegante mesmo em sua 

morte-viva, Malfurion descobriu que sua união com coisas muito maiores que ele havia dissolvido sua 

fúria, deixando apenas tristeza: por seu povo, por seus amados e até por Sylvana Correventos.

“Não há perdão para isso, Sylvana.”

“Eu sei.” 

Anduin pensou que já estava preparado para tudo, mas, à medida que os dias passavam e novos 

horrores se concretizavam, ele percebeu que ninguém jamais estaria preparado para algo tão cruel.

Os refugiados não paravam de chegar. Anduin ordenou que os portais ficassem abertos 

ininterruptamente em todos os pontos da cidade, mas os magos precisavam dormir e comer, da mesma 

forma que os estoicos, porém emocionalmente esgotados, refugiados. A catedral estava superlotada, 

e os sacerdotes começaram a circular por Ventobravo em busca de locais que pudessem abrigar elfos 

famintos, exaustos e assustados. Anduin abriu os cofres reais para pagar por cobertores, camas, comida, 

e os estalajadeiros e até mesmo os cidadãos comuns generosamente abriram suas portas.  

O jovem rei sabia que havia sido poupado de alguns dos piores aspectos da crise. Velen estava 

pronto para regressar à Ilha Névoa Lazúli, se preciso fosse, mas a Horda parecia obcecada com a marcha 

até Darnassus, e os draeneis não estavam em risco naquele momento. 
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Quando passou por um portal segurando um par de cartas e insistindo que precisava entregá-

las imediatamente a Genn e Tyrande, uma jovem e delgada druidesa kaldorei de cabelos verdes curtos 

e espetados foi imediatamente levada até a alta-sacerdotisa, que, junto com Anduin, Genn e Velen, 

ajudava os feridos. A mensageira entregou uma carta a Genn, que lhe lançou um breve olhar e leu a 

nota de uma só vez. Então, suspirou de alívio.

Depois que Tyrande se ergueu e olhou em volta, a druidesa subitamente explodiu em lágrimas. 

Entregou a carta e começou a falar em darnassiano. A alta-sacerdotisa ficou lívida ao ler a carta.

Não, pensou Anduin. Por favor, Luz…

Tyrande tomou a arrasada jovem nos braços, confortando-a, mesmo quando estava claro que ela 

própria havia sofrido um golpe terrível. 

“O que aconteceu, lady Tyrande?”, perguntou Anduin.

A alta-sacerdotisa ergueu a cabeça lentamente. “Malfurion Tempesfúria está se despedindo.”

Os refugiados que a ouviram engoliram em seco. Alguns começaram a chorar. Velen e Genn 

pareciam perplexos e Anduin mal conseguia respirar.

Tyrande continuou, ainda falando com impressionante compostura enquanto a jovem se 

agarrava a ela. “A Horda atacou Malfurion e seus soldados pela retaguarda e os fogos-fátuos foram 

dispersados. Agora, meu amado saiu em busca de Sylvana Correventos para conter o avanço do inimigo 

enquanto mais kaldorei fogem da cidade que em breve vai se tornar uma prisão.” Ela se ergueu, 

retesada. “Vou me juntar a ele.” 

“Tyrande, você… não pode fazer isso”, disse Anduin.

Tyrande pareceu voltar à vida de uma vez só, girando a cabeça para encarar o jovem rei. A garota, 

boquiaberta, afastou-se dela.

“Você faz ideia do que está me dizendo?”, perguntou Tyrande, com a voz trêmula. 

 Com calma, ele respondeu: “Você vai deixar seu povo sem líder na hora em que eles mais 

precisam”. Anduin apontou para as centenas de elfos noturnos na catedral lotada. “Genn, Velen e eu já 

juramos ajudar os kaldorei a recuperar a Árvore do Mundo. Se morrer agora, você só vai conseguir dar 

mais algum tempo para eles. Se continuar viva, vai lhes dar um futuro.” 

Tyrande não conseguiu articular resposta, simplesmente ficou ali de pé, em silêncio.

“Se você acha que deve ir, vá”, interviu Genn. Tyrande meneou a cabeça, e o velho rei fez o 

mesmo. “E diga para a Mia voltar para casa. Agora.” 
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Os cantos dos lábios de Tyrande se ergueram levemente diante da franqueza sem rodeios de 

Genn, embora o sorriso tenha se desfeito rapidamente.

Anduin aceitou o fato de que não conseguiria fazê-la mudar de ideia, mas talvez conseguisse 

ajudá-la de outra forma. “Quando eu era mais novo”, disse ele, “meu pai e eu vivíamos brigando.  

A Jaina me deu isso para que eu conseguisse escapar da bastilha de vez em quando.”

Ele meteu a mão dentro do casaco e retirou uma pequena pedra. Era lisa e cinzenta, com um 

redemoinho azul brilhante por dentro. “É uma pedra de regresso”, explicou ele. “Eu costumava usar 

para me transportar até Theramore e visitá-la.” Anduin sorriu com tristeza. As lembranças daquelas 

visitas eram agridoces. “Desde então, mudei a localização para Ventobravo.”

Anduin estendeu a pedra para Tyrande. “Pegue. Fique viva. Encontre Malfurion e 

traga-o de volta. Então, juntos, vocês podem liderar seu povo e reconquistar a árvore. Ventobravo 

estará com vocês.” 

Tyrande olhou para a pedra de regresso por um momento, depois estendeu a mão lentamente 

para pegá-la. Então, deu a ele um sorriso suave e luminoso. “Vou fazer isso, rei Anduin Wrynn, e vamos 

marcar este momento como o início da batalha.” 

Ela se inclinou e lhe beijou a face, depois cruzou o portal para Darnassus. 

Quando chegou, Tyrande se viu em meio ao caos. 

Elfos noturnos se comprimiam em longas filas, à espera da hora de fugir da cidade através 

dos portais, o único meio disponível. Os magos que cuidavam das passagens pareciam exaustos. 

Os braços tremiam enquanto as mantinham abertas. Sacerdotisas, também no limite das forças, 

tentavam organizar a multidão da melhor forma possível. O poço lunar estava apinhado de kaldorei, 

todos pedindo a Eluna que os protegesse. Crianças sentiam a ansiedade dos mais velhos e choravam 

agarradas aos pais.

Todos comemoraram ao reconhecer a alta-sacerdotisa.

“Lady Tyrande”, gritou uma elfa noturna, tentando abrir caminho em meio à multidão.

“Alta-sacerdotisa!”, gritou outra voz.

“O que está acontecendo?” 

A voz era humana, e a interlocutora se pôs ao lado de Tyrande após passar pela multidão. Ela 

olhou para baixo e viu Mia Greymane. A rainha mantinha uma expressão estoica, mas os olhos estavam 
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arregalados e as mãos tremiam, ainda que levemente. A alta-sacerdotisa se inclinou para ouvi-la. 

“Disseram que os fogos-fátuos foram destruídos, que as sentinelas estão todas mortas e que a Horda está 

avançando com fogo arcano para queimar a Árvore do Mundo.”

“Nada disso é verdade”, admitiu Tyrande, “mas a Horda está vindo”. Ela fez uma pausa, sem 

querer dar a péssima notícia. “E eles vão tomar Darnassus.” 

Mia respirou fundo, depois ajeitou os ombros e assentiu. “Você veio ajudar na evacuação?”

“Não posso”, respondeu Tyrande, com a voz embargada e os olhos marejados. “Malfurion está 

indo enfrentar Sylvana. Preciso ajudá-lo. Se ele vencer, a moral da Horda vai sofrer um golpe duríssimo. 

Podem até se desorganizar durante um tempo, permitindo que mais cidadãos nossos consigam escapar.” 

Depois fez uma pausa. “Volte para o seu marido, rainha Mia. Ele está preocupado demais.”

Mia sacudiu a cabeça. “Ainda não. Estou a alguns passos do portal”, disse ela. “Vai ser bom para 

o Genn exercitar a paciência um pouco mais. Vá. Vou continuar trabalhando com as sacerdotisas para 

manter a calma de todos e fazer as filas continuarem andando.” 

Em seguida, a rainha Mia subiu em um dos muros do poço lunar. “Cidadãos de Darnassus! 

Honrem sua alta-sacerdotisa! Ela vai se unir a Malfurion Tempesfúria em batalha!”

A multidão ficou em silêncio, e um caminho se abriu.

Emocionada, Tyrande ergueu os braços e pediu as bênçãos de Eluna para todos. Seu povo 

precisava de esperança e coragem para suportar o fardo que em breve se abateria sobre eles. “Ó, meu 

povo, não estamos sós”, discursou. “Malfurion e eu vamos fazer tudo o que pudermos para garantir 

que vocês cruzem os portais em segurança. Os que precisarem ficar, não temam! Se Teldrassil cair nas 

mãos da Horda, a Aliança vai contra-atacar com todas as forças. Temos amigos. E temos nossa vontade. 

Somos kaldorei!” 

Todos a ovacionaram enquanto ela passava. Tyrande sabia que palavras não eram o suficiente, 

mas era tudo o que poderia fazer, por enquanto. 

Era noite. Montada no hipogrifo, Tyrande viu do alto a triste cena: centenas de elfos noturnos 

fugindo para Darnassus de outras partes da Árvore do Mundo, chegando às bateladas e cobrindo 

cada milímetro das ruas de rocha branca e da grama verdejante da cidade. Quando a grande criatura 

começou a bater as asas compassadamente, o coração de Tyrande partiu-se em ainda mais pedaços.

Abaixo dela, via-se o brilho das chamas de vários navios que integravam a frota que partira 

para Silithus para defender os inocentes em um campo de batalha inexistente. Outros navios kaldorei 
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bateram em retirada ainda intactos, pelo menos por ora. Outros combates aconteciam em Beira das 

Névoas. A luz das luas, tão linda e normalmente tão acolhedora, era cruel ao cair sobre os combatentes, 

iluminando uma quantidade assustadora de armas de cerco voltadas para a árvore. 

E muitos corpos de elfos jaziam imóveis na areia da praia.

Durante meia batida de coração, tudo que ela queria era pousar o hipogrifo e morrer lutando 

ao lado daqueles corajosos kaldorei que sabiam que o melhor a fazer era levar o máximo de inimigos 

consigo quando caíssem. Anduin estava certo, ela não podia deixar seu povo sem líder. Ela e Malfurion 

eram mais necessários do que nunca. 

“Perdoem-me”, sussurrou para os soldados kaldorei, tremendo não só por causa do ar gelado da 

noite. “Saibam que vocês não serão esquecidos.”

Ela arrastou o olhar para a terra, imaginando onde Malfurion estaria duelando com a odiosa 

dama sombria. Ela precisava encontrá-lo rapidamente. Mas onde ele estava? Após milênios de sabedoria 

acumulada, após tantas lições sobre paciência, ela tinha dificuldade de encontrar um ser vivo na vasta 

floresta abaixo de si. Seria ela um fracasso total?

As lágrimas borraram-lhe a visão. Ela ergueu o rosto para receber os beijos das luas. “Lady Eluna”, 

pediu, com o coração transbordando de emoção, “ilumine o meu caminho”.

“Que Eluna ilumine o seu caminho” era uma bênção comum entre o seu povo, dita como adeus ou 

desejo de bem-estar entre amigos e desconhecidos. Naquele momento, porém, Tyrande pedia com um 

fervor jamais visto. Ela precisava de um milagre, algo que transmitisse esperança aos elfos noturnos tão 

castigados pela luta, um povo sem casa, amedrontado e sem forças, que precisava da bondade de outros 

povos para sobreviver. 

Tyrande engoliu em seco.

A deusa a escutara.

Um único raio de luar rasgou o céu noturno e passou pelas copas das árvores por um breve 

momento, depois desapareceu. 

Ali, seu amado estava ali. A última esperança dos elfos noturnos estava ali. 

E Eluna estava mostrando o caminho. 

“Obrigada!”, disse Tyrande em um meio murmúrio, meio soluço, ao descer com o hipogrifo, 

rezando para que não fosse tarde demais. 

No chão da floresta abaixo dela, moribundo, estava seu amado. O sangue dele brilhava sob a luz 

das luas. E, de pé diante dele, de machado erguido, estava o lorde supremo Varok Saurfang. 
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Tyrande gritou e saltou do hipogrifo. A luz de Eluna, brilhante e branca, inundou o local. 

De costas para ela, Saurfang permaneceu como estava, como se fosse de pedra, imobilizado pelo 

feitiço da alta-sacerdotisa. Quando os pés de Tyrande tocaram o chão, ela lançou uma das mãos para a 

frente com força. O orc foi erguido e arremessado longe. Chocou-se pesadamente contra o chão, mas 

ainda estava vivo. 

Tyrande estava de pé diante de seu amado quando Saurfang olhou para ela. A luz que ela 

evocara se transformara em aguilhões radiantes e mortais de iluminação que pairavam sobre a cabeça 

branca do orc. Arfante, ofuscado pelo brilho, ele não fez movimento de ataque. 

Eu posso dar cabo dele com um pensamento, e ainda assim ele me olha nos olhos e não pede clemência. O orc 

poderia ter dado o golpe fatal em Malfurion antes que ela conseguisse intervir, mas não deu. Por quê?

Ela manteve o olhar fixo no de Saurfang ao se ajoelhar e pousar a mão sobre a forma ainda 

respirante de Malfurion. A sombra de Sylvana deixara marcas no arquidruida, mas foi o ferimento 

horrível e profundo nas costas dele que lancetou o coração de Tyrande, quando seus dedos se afundaram 

em um rio de sangue.

Eluna, deixe-me curá-lo. Deixe-me levá-lo embora e nos dê forças para o que ainda vamos enfrentar.

Mais uma vez, a luz da deusa veio em seu chamado. O mesmo brilho que antes era uma torre de 

iluminação agora coalescia em torno do corpo de Malfurion, envolvendo-o até que a gloriosa energia de 

cura fosse absorvida. Por baixo da mão ensanguentada, mas benfazeja, Tyrande sentiu ossos se unindo, 

ferimentos se fechando e um grande coração começando a bater com vigor. 

Tyrande se permitiu respirar aliviada, depois se ergueu para ficar face a face com a criatura que 

quase matara seu marido. Saurfang, espertamente, não se mexeu. As adagas de luz ainda pairavam sobre 

sua cabeça, aguardando as ordens da sacerdotisa. 

 “Você não o matou”, reconheceu ela. “Por quê?” 

 Os olhos castanhos a estudaram por um momento, então o orc pareceu chegar a uma 

conclusão. “Eu ataquei sem honra”, respondeu em voz baixa. A confissão pareceu feri-lo por dentro.  

“Eu não tinha direito de acabar com ele.”

 Tyrande sentiu o corpo tomado pela ira. Quando falou, a voz saiu dura como uma pedra e 

afiada como uma lâmina. “Essa guerra inteira não tem honra.” Ela se lembrou dos refugiados tremendo 

de medo, dos corpos espalhados pelo litoral, das máquinas de cerco se preparando para atacar sua 

cidade. “Que doença é esse que você tem? Como ousa derramar tanto sangue a troco de nada!”

“Ousar é preciso”, respondeu Saurfang. Ele ainda não havia se mexido, nem desfeito o contato 

visual. “E vencer é preciso.”
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Os aguilhões de luz de Eluna reagiram à fúria de Tyrande, tornando-se cada vez mais mortais. 

As pontas afiadas apontavam para a garganta do orc. Ela teve vontade de ordenar o ataque.

Mas não ordenou. Tyrande vira poucas demonstrações de honra da Horda, e acreditava que 

Saurfang estava envergonhado. Há quanto tempo ele devia estar ali parado, sem dar o golpe de 

misericórdia? Justo ele, o lorde supremo, o guerreiro que já derramara sangue milhares de vezes. 

A Horda iria tomar Darnassus. E quando tomassem, um general que acreditava em honra e que 

havia sido poupado por misericórdia talvez mostrasse alguma misericórdia pelos prisioneiros kaldorei. 

E tantas mortes já tinham acontecido. O coração dela estava cansado daquilo. Ela não tinha a 

menor vontade de matar por vingança. 

“A Horda pode até vencer essa batalha, Saurfang, mas nós vamos recuperar a nossa casa.”

“Talvez.”

Será que ele estava tentando fazê-la perder a paciência? Ela não lhe daria esse prazer. 

 “Como você poupou Malfurion, vou lhe dar uma escolha. Você pode morrer tentando impedir 

que eu o leve, ou pode ficar aqui, deitado no chão, e sobreviver.”

O orc não se deu por vencido e respondeu: “Você também tem uma escolha. Levá-lo de volta a 

Darnassus, onde vocês dois vão tombar quando a invasão acontecer, ou para um lugar bem longe daqui, 

onde os dois vão sobreviver.”

Nada mais havia a ser dito. 

Ela se ajoelhou ao lado de Malfurion, pousando uma das mãos no peito do amado. A respiração 

estava calma e ritmada. Ela o salvara. 

Mas eles tinham perdido o lar. Tyrande sabia que passaria o resto da vida se perguntando se 

conseguiria mudar alguma coisa caso tivesse lutado ao lado de seu amado contra Sylvana Correventos 

e o lorde supremo Saurfang. Poderiam ter vencido? Ou teriam ambos vertido o próprio sangue à terra, 

unidos na morte como na vida? 

Apesar de todas as palavras de coragem, os que estiverem no templo serão feitos prisioneiros. 

Orcs e trolls, Renegados e taurens, goblins e elfos sangrentos acabariam ocupando a árvore. 

Os olhos de Tyrande se encheram de lágrimas, mas ela não permitiria que o orc as visse. 

Permitiu-se apenas um último olhar para as enormes árvores do Vale Gris. Para sua casa.

Perdoem-me, meus kaldorei. Mas nós voltaremos. Eu juro. 

Ela levou a mão à algibeira que trazia na cintura e continha a pedra de retorno que se 

aninhava perfeitamente em sua palma: o presente de um espírito jovem, bom e verdadeiro, em pleno 
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amadurecimento para se tornar um aliado incondicional da Luz. Tyrande pegou a pedra, olhou-a por 

um instante e, com um pensamento, regressou com seu amado a Ventobravo. 

Os olhos e a garganta de Delaryn ardiam por causa da fumaça. Os elfos noturnos que tinham 

conseguido escapar da Árvore do Mundo se amontoavam na Costa Negra. O que lhes restava de 

estoicismo se perdera, estavam alquebrados, aterrorizados e gritavam, em vão, pelo resgate dos navios 

que ainda conseguiam navegar. 

Delaryn entendia a razão da fuga dos navios e rezava para que Cordressa estivesse a salvo em 

um deles. A Horda manobrava as mortais armas de cerco lançadoras de fogo. Qualquer navio que 

tentasse chegar até a praia para resgatar os desesperados kaldorei seria consumido pelas chamas antes 

que conseguisse salvar um único elfo. Shandris Plumaluna fizera bem em içar velas. Era melhor sair 

viva agora e voltar depois com reforços da Aliança para retomar a árvore de seus odiosos ocupantes. Essa 

lógica, no entanto, não trazia nenhum conforto para aqueles que em breve se tornariam prisioneiros. 

Delaryn Lunestio não estaria entre eles. A missão dela era lutar e continuar lutando até que não 

conseguisse lutar mais. 

A adrenalina e a determinação permitiram que a sentinela conseguisse se desviar das primeiras 

flechas, mas seu corpo a traía a cada vez que uma das setas atingia sua armadura ou sua carne. Quando a 

derradeira a atingiu, ela ainda tentou se equilibrar por um instante; mas então os joelhos cederam e ela 

se deixou cair à terra. 

Era impossível continuar adiando o inevitável. 

Ele sentiu frio, mas, inesperadamente, a dor foi ficando menor. “Daqui a pouco a dor vai cessar 

de vez”, disse uma voz calorosa e familiar. A voz do amor. 

Ferryn estava ali, na forma que ele mais adorava, a de sabre-da-noite. Por um instante, Delaryn 

se alegrou, mas depois percebeu que ele estava falando, algo que não conseguiria fazer. Bocas felinas não 

emitem palavras. 

“Você não… é real”, murmurou, desapontada. 

“Sou tão real quanto o seu desejo de que eu seja real.” 

Ela estava morrendo, e sua mente conjurava imagens reconfortantes. Estava estranhamente em 

paz com aquele pensamento. De uma coisa ela tinha certeza, embora não conseguisse entender como: 

Ferryn estava morto. E ela também estava em paz com aquele fato, pois, em breve, se juntaria a ele. 

“Descanse”, disse ele.
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Bem que ela queria, mas algo não a deixava mergulhar de vez no último sono. Delaryn resistia 

e não fechava os olhos, que assistiam à chegada da Horda. 

“Não posso…”, disse ela, percebendo que tinha falado em voz alta uma frase que era uma 

soluço áspero. 

“Não há mais nada que você possa fazer”, disse Ferryn, com doçura e suavidade. 

Era o fantasma dele ou apenas a imaginação dela? 

Algumas figuras se aproximaram. Ela ouviu os gritos assustados de seu povo, o crepitar dos 

navios ainda em chamas e o som pesado e seco das armas de cerco. E acima do ruído, estranhamente 

clara, bizarramente próxima, uma voz gélida e áspera deu uma ordem: “Protejam a praia. Preparem-se 

para invadir a árvore”.

Sylvana. 

Malfurion tinha fracassado. 

Eu fracassei, pensou Delaryn, estremecendo de desespero. A ex-elfa superior e general-

patrulheira estava prestes a soltar a Horda, os saqueadores, os sedentos por vingança, sobre uma 

população que, naquele momento, era composta apenas por civis. O próprio nome dela, Sylvana, falava 

do amor às matas, ao verde, aos seres viventes. Ainda haveria algum resquício élfico naquele monstro 

que agora caminhava na direção dela? 

Delaryn se recusava a morrer. Não por enquanto. Não sem tentar, em seus últimos instantes, 

alcançar aquela mulher que parecia tanto com ela, mas ao mesmo tempo era tão diferente. 

Não sem conseguir entender.

Eluna, me guie. Ajude-me a encontrar as palavras que vão chegar ao coração dela. 

Sylvana não a viu. Passou direto pela sentinela agonizante.

Delaryn tomou fôlego para perguntar: “Por quê?”.

A chefe guerreira parou.  



A noite de Ventobravo vivia cenas de caos controlado. Mesmo durante a evacuação, quando 

os elfos noturnos teriam razão para estarem horrorizados e fora de controle, não havia gritos, nem 

violência, nem corpos se chocando em meio a uma correria desenfreada para a segurança.

A catedral não tinha condições de abrigar mais refugiados, nem mesmo nos recônditos mais 

sombrios de suas extensas catacumbas. As estalagens tinham dez a 15 hóspedes em cada quarto. Até 

algumas áreas da bastilha foram ocupadas por kaldorei silenciosos e estoicos. O fluxo se espalhava por 

virtualmente todos os espaços da cidade, continuava até o Vale dos Heróis e ainda se fazia notar em 

quase todo o caminho até a Vila d’Ouro. 

Malfurion descansava confortavelmente. Tyrande abominava a ideia de sair do lado do amado, 

mas quando percebeu que ele caíra em um sono profundo e reparador, ergueu-se para acompanhar 

Anduin na vigília dos portais da Torre dos Magos. 

Os magos não dormiam há dias para manter os portais abertos. Sobreviviam à custa de comidas 

e bebidas conjuradas e das bênçãos contínuas dos sacerdotes. 

Genn não dormira também.

Anduin assistia, preocupado, Genn se tornar mais rude a cada dia que passava por preocupação 

com a rainha. Estava claro que Mia já esperava que isso acontecesse, e por isso enviava cartas através 
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A CONFLAGRAÇÃO

A árvore tem fogo em vez de folhas

Esqueletos em vez de galhos,

E suas raízes só se alimentam 

Das cinzas dos mortos.

Os ventos que silvam através dela são agora o lamento dos moribundos

E essa canção, 

Esse lamento

Por horrores indizíveis,

Por crueldades inimagináveis,

Pela vida e a beleza e a graça que outrora estiveram ali 

E jamais retornarão.

PARTE CINCO:
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dos refugiados, que ficavam felicíssimos por entregá-las. Genn era respeitado, mas Mia era amada pelos 

kaldorei. Com o aumento do contingente de refugiados, a frequência das cartas diminuiu. Quando 

Tyrande chegou com Malfurion em estado grave e fez um resumo da situação a Anduin, Genn ficou tão 

atormentado e furioso que perdeu o controle e começou a assumir a forma de worgen. Ele precisou fazer 

um grande esforço para deter o processo. 

“Ela está perto de um portal”, dissera Tyrande, pousando a mão no braço de Genn. “E vai voltar 

quando estiver pronta. A Mia está fazendo um grande bem.”

“Ela pode fazer o bem aqui”, respondera ele, de bate-pronto. “Eu devia ir lá e trazê-la de 

volta eu mesmo.” Mas não trouxera. Não até agora. Porém, se Mia não aparecesse em breve, Genn 

certamente cumpriria a promessa. Anduin não podia julgá-lo por isso.

Velen tirou Genn do Sacrário dos Teurgos, sob o pretexto de que os magos precisavam de 

espaço para os refugiados. Os dois estavam agora na parte de baixo, na saída da torre, direcionando 

o fluxo cada vez maior de elfos noturnos confusos e assustados. Anduin prometera a Genn que, no 

instante em que Mia chegasse, a mandaria para o lugar onde o marido a aguardava ansiosamente.

E esperava que esse momento não demorasse a chegar. 

O primeiro ataque das armas de cerco acertou em cheio. 

A Vila de Rut’theran, cujas docas estavam apinhadas de elfos noturnos, foi a primeira a ser 

consumida. Os que não morreram na hora caíram no mar, gritando de dor ao sentir a água gelada, que 

não trazia alívio, mas outro choque… e depois a morte. 

As cargas arcanas se chocavam contra os galhos de Teldrassil, e cada ramo tinha o tamanho de 

uma árvore comum. O incêndio começou rapidamente. Um xamã da Costa Negra conjurou os ventos 

para amplificarem as chamas. As centelhas dançavam como diabretes malévolos de ramo em ramo, 

deixando um crepitar laranja-carmim por onde passavam. 

O inferno subia sedento rumo à copa, e as chamas se espalhavam. A superfície do Lago 

Al’Ameth brilhava com o reflexo de um céu negro e escarlate. A conflagração seguiu rumo norte para 

Dolanaar, leste para o Vilarejo Brisastral e oeste para o Acampamento Masca-pinho.

E dali para Darnassus. 

Os prédios de madeira do Terraço dos Mercadores queimaram rapidamente, mas o fogo 

implacável perdeu força, embora por pouco tempo, diante das rochas e das águas do coração da grande 

cidade: o Templo da Lua. 
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A seguir, as chamas saltaram para os Jardins do Templo, e os ramos que se inclinavam sobre o 

altar também pegaram fogo.

O terrível olor de madeira e carne queimadas atingiu Mia como se fosse algo físico. Ela se 

dobrou para a frente, tossindo, com os olhos cheios d’água e os ouvidos tinindo com o ruído dos gritos 

dentro e fora do templo. Ela ouviu então um estrondo indistinto em meio aos sons do terror. 

Ao lado dela, Astarii, Lariia e as outras sacerdotisas ficaram paralisadas por um pânico aterrador. 

Elas tinham sentidos muito mais aguçados que o de Mia. Dedos gelados se fecharam em volta de seu 

coração e apertaram. Ela não queria saber o que as outras tinham percebido.

Mas o momento de ignorância logo passou. Uma voz gritou na entrada do templo: “Estamos 

sendo atacados! A árvore está em chamas!”.

O que foi que eu fiz?

Teldrassil.

A Coroa da Terra. 

A iluminação dos galhos, enormes e até então um santuário, banhava a água e a terra com um 

brilho laranja e sombras grotescas. 

“Agora você entende…”, sussurrou a rainha banshee no ouvido de Delaryn, antes de fazer o 

impensável, antes de…

Mas a dama sombria estava errada. Não entendo nada. A tristeza e a culpa de Delaryn se 

expandiam tão selvagemente quanto o fogo. Em um toque final de malícia tão imperscrutável quanto 

seus motivos, Sylvana Correventos virou a cabeça de Delaryn para que a kaldorei moribunda tivesse 

uma visão perfeita da incineração de tudo o que amava, de tudo por que lutara e sangrara, tudo em que 

acreditava. Tudo que ela vivera para defender… e morreria defendendo.

A árvore da vida era agora uma armadilha mortal, e em breve seria o local da maior cremação 

em massa da história de Azeroth. 

“Feche os olhos”, disse Ferryn. Ele se postou diante dela, tentando protegê-la do brilho 

torturante do incêndio, mas sua forma fantasmagórica era transparente. Ele só conseguia borrar a 

visão de Delaryn. 
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Não posso fechar os meus olhos. Só que ela já não conseguia dizer isso. Já era impossível falar há 

algum tempo. Suas respirações estavam contadas. Preciso ver isso. 

Se existisse misericórdia, aquela visão dolorosa lhe queimaria os olhos e a deixaria cega, mas até 

esse último consolo lhe foi negado. Seus sentidos estavam em pleno funcionamento, gritando. Ela não 

deveria ser capaz de ouvir os lamentos crepitosos dos membros incendiados da Árvore do Mundo, mas 

ainda assim o som se misturava aos gritos dos que ficaram para trás na Costa Negra. 

Com uma estranha perversidade, Delaryn sentiu apenas frio diante do calor insuportável. 

A morte é fria, pensou. Mesmo para quem morre queimado. 

Mesmo para aqueles que não consegui salvar.

“Liberte-se do ódio e do medo”, disse Ferryn gentilmente. “Tudo isso já passou para 

você. Venha comigo.”

Você não é real, pensou Delaryn, tomada pela ira e pela angústia. Você não passa de sombras 

nostálgicas que me prometem paz. 

Não vai haver paz. Não para mim. 

A forma fantasmagórica do druida desapareceu, mas a verdade é que nunca estivera ali.

Acima da copa, acima da árvore em chamas, acima de todos os tormentos e provações desse 

mundo pairavam duas luas: a Dama Branca e a Criança Azul. Mãe e filha, Eluna e seu povo. O céu 

noturno outrora oferecia consolo e conforto. Agora estava frio, e as estrelas eram tão duras quando os 

diamantes com que se pareciam. 

Onde está você, Eluna? Como pôde abandonar seus filhos ao fogo? Demos tudo o que tínhamos. Para quê?

Ela teve sorte. As flechas dariam cabo de sua vida. Mas as crianças cujos berços eram os ramos 

da Árvore do Mundo morreriam em agonia e, ainda pior, na mais absoluta inocência. 

Tenha vergonha e não olhe mais para Azeroth, Eluna. Seus pensamentos eram adagas. Você nos 

abandonou. Fizemos tudo o que podíamos… Acreditamos em seu amor, em sua proteção… 

O corpo estava tão fraco e a boca, tão seca, que ela nem mesmo conseguiu cuspir para 

demonstrar seu desprezo. 

A dor de Delaryn aumentou, mesmo com a frieza se enraizando em seu coração. 

“Em breve não vai doer mais”, garantira a forma fantasmagórica de seu amado. 

Ainda doeria quando ela mergulhasse no esquecimento? 

Não havia mais Ferryn para perguntar.
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Quando a fumaça começou a passar pelos portais, Tyrande Murmuréolo entrou em desespero. 

Agora, por fim, a máscara de calma tinha caído. Havia pânico nos rostos dos elfos noturnos. 

Eles correram para os portais do Sacrário dos Teurgos, tentando fugir de um incêndio que 

inexplicavelmente começara a tomar Darnassus.

“Liberem a área! Precisamos abrir espaço agora!”, gritou Anduin.

Os guardas de Ventobravo obedeceram rapidamente, pegando no colo as crianças e, junto com 

os pais, desceram a rampa correndo para o ar livre. 

Só que mais espaço não seria suficiente. Era muito fogo, que se alastrava rápido demais, pois 

as chamas não eram comuns. O incêndio fedia a magia distorcida, usada para uma tarefa cruel sem 

qualquer traço de compaixão. Tyrande mal conseguia entender tudo o que estava acontecendo. Será 

que provoquei o destino com a minha arrogância, Eluna? Sylvana Correventos está tão distante da sua luz que foi 

capaz até de incendiar Darnassus?

Os kaldorei se acotovelavam e abriam caminho à unha na briga fratricida e desesperada para 

cruzar os portais. Tyrande, Anduin, os guardas de Ventobravo e as Sentinelas puxavam fugitivos 

intoxicados para a liberdade, empurravam-nos na direção da rampa e depois voltavam aos portais para 

puxar outros. A fumaça ficou mais densa, negra e irrespirável, e era cada vez mais difícil ver os que 

estavam do outro lado.

O calor esbofeteou o rosto de Tyrande, evaporando as lágrimas que ela nem notara ter vertido. 

Contra todos os instintos, ela se afastou, deixando alguém tomar seu lugar, e fez de tudo para se 

acalmar. Naquele momento em que cada segundo fazia diferença, havia uma forma melhor de ajudar.

Eluna, por favor, deixe-me ajudá-los…

Então, em torno dela, muitos voltaram a respirar depois que os pulmões 

intoxicados foram curados.

As lágrimas rolavam pelo rosto de Astarii, causadas tanto pela fumaça quanto pelo 

coração despedaçado.

Aquilo não podia estar acontecendo. Como é que a Horda tinha conseguido chegar tão 

longe e, em nome de Eluna, por que havia decidido queimar a Árvore do Mundo? Isso era mais do 
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que guerra. Mais do que crueldade. Era loucura e genocídio e um ódio tão extremo que Astarii não 

conseguia entender. 

Anestesiada de choque e de terror, ela se obrigou a se concentrar no momento. Ainda havia 

portais abertos. Ainda havia vidas a salvar, se ela conseguisse fazer com que ouvissem.

“Por favor, fiquem calmos”, gritou Astarii. “Não se amontoem nos portais, senão ninguém vai 

conseguir passar!”

Alguns poucos olharam para ela, suspendendo a busca primitiva por segurança. A maioria, 

porém, continuou a forçar caminho, ignorando a súplica de Astarii. Gritos de socorro vieram enquanto 

famílias se acotovelavam para entrar no templo. Alguns carregavam entes queridos com terríveis 

queimaduras, que gritavam de dor a cada movimento, com a pele enegrecida e purulenta se soltando da 

carne. Outros estavam tão mal que nem as sacerdotisas poderiam salvá-los. 

O olor do medo se misturava ao cheiro fétido do fogo e da carne queimada. Alguns dos que 

tentavam abrir caminho nem mesmo se dirigiam aos portais, mas ao poço lunar, onde mergulhavam 

nas águas sagradas e, chorando, rezavam pedindo ajuda à deusa.

“Ouçam a sacerdotisa!” O grito era de Mia, ainda de pé na beira do poço lunar, com as mãos em 

concha em torno da boca. 

Astarii olhou para Lariia e apontou para a entrada do templo. Esta assentiu, entendendo 

imediatamente, depois mergulhou na piscina, desviando-se dos suplicantes, e emergiu, ensopada, para 

abrir caminho na multidão e desaparecer de vista.

Ela regressou alguns instantes depois, em choque. “Está tudo pegando fogo”, disse. “As árvores, 

a grama…” Lariia tossia. “O fogo bloqueou as estradas que trazem à cidade.”

“Mia”, chamou Astarii, gritando para ser ouvida em meio aos gritos dos elfos. “Você 

precisa ir agora.”

A humana rangeu os dentes. “Ainda não.”

Astarii engoliu em seco. A rainha de Guilnéas tinha marido e filha. E não eram kaldorei. A 

sacerdotisa não permitiria que o fogo roubasse Mia dos dois. “Daqui a pouco vai ser tarde demais”, 

disse ela. “Morrer conosco não vai servir para nada. Você vai ajudar mais se estiver viva!” 

Ela estava abrindo a boca para falar mais quando um terrível grunhido veio de cima. Lento 

para que todos vissem e entendessem, mas rápido demais para que conseguissem escapar, algo enorme e 

vermelho-alaranjado tombou sobre o domo de vidro do templo. Um gigantesco galho, envolvido pelas 

chamas, caíra da árvore.

Os elfos do poço lunar gritaram.
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Durante uma fração de segundo, o enorme ramo foi sustentado pela bacia de água corrente de 

Haldene, e o coração de Astarii deu um pinote. Eluna nos salvou…

Uma fissura rasgou a rocha de cima a baixo e a bacia de pedra se partiu em duas. 

A s águas sagradas escorreram. A grande bacia de pedra tombou e a estátua de Haidene perdeu 

os dois braços. Um pedaço da bacia atingiu o pescoço da estátua, derrubando a cabeça por sobre os 

desesperados elfos noturnos que tinham buscado refúgio na piscina. O poço es espatifou e as águas 

sagradas fluíram para a grama, tingidas de vermelho pelo sangue de inocentes.

Mais gritos se fizeram ouvir. Os que podiam correram como feras enlouquecidas para o lado de 

fora, onde nada além de mais chamas aguardavam por eles. 

O número de sobreviventes que corriam para os portais em meio à nuvem de fumaça negra, 

acossados pelas chamas, ficou cada vez menor, até não sobrar mais ninguém.

Ainda assim, Anduin e Tyrande continuavam no Sacrário dos Teurgos. Esperando. Rezando. 

Tossindo e semicerrando os olhos por causa do calor. 

Uma língua de fogo sedenta irrompeu por um dos portais, e Anduin percebeu que precisava 

tomar a decisão mais difícil de toda a sua vida. 

Se ainda havia alguém vivo do outro lado, estava muito fraco ou muito ferido para atravessar. Já 

não se ouviam gritos, só o implacável crepitar das chamas incontroláveis. Mais nenhuma família, mais 

nenhuma criança seria salva. Nenhuma sacerdotisa.

Nenhuma Mia Greymane.

Genn jamais perdoaria Anduin pela ordem que ele estava prestes a dar. O próprio Anduin 

jamais se perdoaria, mas a fumaça negra e densa que assolava Darnassus a meio mundo de distância 

asfixiaria aqueles que estavam em Ventobravo se ele não desse a ordem que estava presa na garganta. 

Arrasado, Anduin disse em uma voz perpassada pela dor: “Fechem os…”. 

Um uivo terrível cortou a cacofonia da multidão de elfos noturnos em pânico.

“Saiam da minha frente!” 

A voz era gutural e áspera. O rei guilneano, já em forma de worgen e avançando sobre as quatro 

patas, cruzou a multidão reunida no Sacrário dos Teurgos. O local já estava tomado pela fumaça, e 

Genn Greymane seguiu direto para o portal principal.
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Anduin avançou sem pensar. Chocou-se contra Genn, derrubando-o no chão. Genn se virou e 

dominou Anduin facilmente. Rugindo, ergueu as garras e quase sucumbiu à fúria que ficava sempre à 

espreita quando estava em sua forma de fera. 

“É perigoso demais!”, argumentou Anduin, tossindo.

O rosto feroz de Genn estava a dois centímetros do de Anduin. Seus lábios se contraíram, 

exibindo dentes longos e afiados em um rosnado selvagem. 

“Genn, é tarde demais”, gritou Tyrande.

O worgen saltou para cima da elfa noturna. 

“Ela levou meu reino”, bramiu Genn para Tyrande. “Ela levou meu filho! Ela não vai 

levar minha mulher!”

E antes que Anduin pudesse dizer palavra, Genn saltou para dentro do portal 

tomado pela fumaça. 

Genn conhecia bem a guerra, a violência, a crueldade e o sofrimento, mas nada do que vivera 

até ali o preparara para os horrores do outro lado do portal.

Onde antes havia uma bela estátua que oferecia águas curativas, agora só restavam ruínas, 

corpos despedaçados, lama coberta de sangue e um gigantesco galho calcinado. O ar era praticamente 

irrespirável. A fumaça e o olor horrível da morte invadiam seus sentidos lupinos.

Genn se obrigou a inalar e gritou: “Mia!”. 

“Genn! Aqui!” 

A voz estava rouca, mas ainda reconhecível. Era a sacerdotisa Astarii. Ela e um mago estavam 

tentando mover um enorme pedaço de pedra.

Mia… 

Genn correu até onde estavam, com o medo e a fúria girando juntos em uma voragem de 

força que ele jamais sentira. Ergueu a pedra como se fosse um móvel, como se tivesse o mesmo peso 

de uma daquelas horrorosas mesas de canto que Mia tanto adorava, as mesmas que os dois deixaram 

apodrecendo em Guilnéas ao fugir…

“Mia!” 

Ela estava toda encolhida, protegendo-se do…
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Não, ela não estava se protegendo. Os braços de Mia, milagrosamente inteiros, abraçavam 

uma elfa noturna bebê que estava assustadoramente inerte. O olor cúpreo do sangue derramado 

de sua mulher lhe encheu as narinas. As pernas estavam tortas, como se ela fosse uma boneca 

que alguma criança mimada tinha quebrado só de raiva. O osso tinha rasgado a pele e havia 

marcas de queimadura…

Ele se virou, desamparado e tomado pela dor, mas a sacerdotisa já estava murmurando uma 

oração com a voz enrouquecida pela fumaça. Uma luz apareceu do nada e envolveu-lhe as mãos. Genn 

viu as pernas de sua amada Mia voltarem ao normal, os ossos se recomporem, a pele lacerada…

Os olhos dela se abriram, e a criança que ela segurava se mexeu.

Lágrimas brotaram dos olhos de Genn. Desta vez, não por causa da fumaça. 

“Eluna ainda nos ouve”, disse Astarii, cujo rosto, mesmo ali, mesmo naquele momento, tinha 

suavidade, alegria e encantamento. 

Mia estendeu os braços para o marido. “Genn, a árvore… Eles estão queimando a árvore…”  

Ela tossiu violentamente com os pulmões renovados novamente invadidos pelo ar superaquecido.  

“A bebê… Leve a bebê e me deixe aqui.”

“Nem pensar”, disparou ele. Os dois viram muitos horrores juntos, viram a morte de perto. 

Enquanto ele respirasse, ela respiraria também. “Vou levar vocês duas!” 

Havia algo mais que ele poderia fazer? Aquelas pessoas eram amigas, e estavam enfrentando 

a morte mais dolorosa possível. A grande árvore, lar de milhares, havia sido incendiada. Todos seriam 

queimados vivos, sabendo que tudo estava perdido. Mesmo depois de pegar Mia nos braços, Genn 

parou. Fugir era algo que ele nunca se sentia confortável em fazer. 

“Nós não vamos deixá-los”, disse Astarii, gesticulando para os outros elfos noturnos. Genn 

percebeu que ela entendia seu conflito. O tempo para o resgate, como a areia de uma ampulheta, 

havia se esgotado. Ela queria dizer que alguém estaria lá com os moribundos, para ajudá-los nos 

últimos minutos. 

Rispidamente, sem saber mais o que dizer ou fazer, Genn disse: “Que Eluna esteja com você”. 

Carregando sua amada esposa e a pequenina elfa noturna, Genn Greymane passou 

pelo último portal.

As sacerdotisas sabiam o que fazer. Astarii estendeu os braços para uma mãe que chegava com 

o filho. Os dois estavam entre os últimos que entraram no templo. “Não tenha medo”, disse ela ao 
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menino, que estava mudo e tremia muito. “Venha aqui.” Com um braço em torno da mãe e outro em 

torno do filho, Astarii se abaixou na terra úmida. 

As três últimas sacerdotisas de Eluna em Teldrassil rezaram, mas não pediram cura ou resgate.

Pediram misericórdia. 

E a deusa as ouviu quando Astarii começou a cantar.  

Pelo brilho das luas, ouça. 

Às margens do rio, ouça. 
Ao abraçar seus queridos, ouça 

O lamento dos moribundos, 

O sussurro do vento sobre os mortos silentes…

O  sono tomou conta da mente de Astarii, com a suavidade da pena, com a doçura do mel.  

A dor havia desaparecido. Ela suspirou. Em volta de si, todos emitiam sons semelhantes. 

O incêndio era incansável. A fumaça os mataria e as chamas devorariam a carne a até mesmo os 

ossos de todos. Só restariam cinzas. Eles, porém, nada sentiriam.

Sem dor na luz de Eluna, no amor de Eluna. Mão e filho, adormecidos, respiravam suavemente 

apesar da fumaça. Depois de cumprir fielmente sua última obrigação. Astarii permitiu que os próprios 

olhos se fechassem. 

Um dia a justiça seria feita, mas esse dia iria ser testemunhado por outros olhos.

A última coisa que ela ouviu antes de mergulhar no sono foi o som de algo rachando.

“ Fechem!”, gritou Genn, cuja voz ficara rouca por causa da fumaça, do fogo e dos 

horrores que viu. 

O mago, com o rosto pálido e marcado pela tristeza, baixou as mãos.

E o último portal desapareceu. 

Genn conseguiu. Trouxe não só Mia, mas também a criança. Anduin não conseguiu ver se um 

dos três estava ferido, então evocou a Luz. Ele pedira ajuda mil vezes, ou até mais, nos últimos dias, e 

ela veio, como sempre, e as feridas foram curadas. 

Não. Nem todas as feridas. Genn tombou no chão, tendo uma Mia exausta nos braços. Tyrande 

pegou a bebê no colo. Genn respirou fundo e depois expirou, retomando a forma humana. Olhou 
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para Tyrande, e a completa desolação em sua expressão disse mais sobre o acontecido do que palavras 

jamais conseguiriam.

“A árvore foi incendiada”, disse ele. O tom era grave e traía toda a dor que ele sentia.

“Você quer dizer Darnassus?”, perguntou Tyrande, quase sem voz.

“A árvore”, repetiu Genn. “Sinto muito, alta-sacerdotisa. A Horda incendiou a Árvore do 

Mundo.” Genn apertou os olhos injetados por causa da fumaça. “Eles vão pagar por isso. Eu juro, 

eles vão pagar!”

Chocado, Anduin estremeceu. A árvore estava em chamas. Teldrassil, com todas as suas aldeias 

e recantos e vilarejos, suas colinas e vales e criaturas. Tudo e todos seriam queimados.

Tyrande fechou os olhos. “Eu disse que a árvore não seria…” A voz ficou embargada. Ela 

abriu os olhos e fitou a criança que tinha nos braços, coberta de fuligem, mas inteira. Saudável. 

Viva. As lágrimas rolaram lentamente pelo rosto da alta-sacerdotisa. “Qual é o nome dela?”, 

perguntou, suavemente.

Mia sacudiu levemente a cabeça. “Eu não sei.”

“Então, pequenina, seu nome será Finel. ‘A última’. Pois você é a última kaldorei a 

escapar com vida.” 

A Árvore do Mundo era mais que uma cidade. Era uma região inteira, lar de incontáveis 

inocentes. Quantos elfos noturnos estavam em outros lugares de Azeroth? Muito poucos. Agora, eles 

eram tudo o que restava de seu povo. 

Sylvana Correventos cometera genocídio.

Anduin sabia que ela era egoísta. E arrogante, também. Astuta. Ambiciosa. Ele jamais esperaria 

isso, no entanto. Apesar da visão borrada, viu o rosto de Genn Greymane quando a mulher o abraçou, 

e percebeu que nem mesmo o amigo, que odiava Sylvana do fundo do coração, conseguia acreditar 

naquilo. Ninguém imaginou que ela colocaria a crueldade à frente da inteligência. Não havia razão 

estratégica para destruir a árvore. Longe disso. Com essa decisão incompreensível, Sylvana conseguira 

unir a Aliança de uma jeito que nada mais conseguiria.

Nada daquilo importava agora. Houve chances de detê-la. Chances de atacar antes dela. 

Anduin desperdiçara essas oportunidades. Agora, incontáveis vozes continuariam a assombrar seus 

sonhos enquanto ele não conseguisse uma coisa: deter Sylvana. Permanentemente. 

Seus olhos encontraram os de Tyrande acima da cabeça da bebê. Finel choramingou e Tyrande a 

trouxe mais para perto de si. Depois, de forma tão suave que Anduin quase não conseguia ouvir, a alta-

sacerdotisa dos elfos noturnos começou a cantar. 
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Ó pequenina sobrevivente, ouça 

A música que meu coração despedaçado sempre canta 

Sobre a história da Árvore do Mundo 

E a morte de todos os sonhos  

Que ela já embalou em seus fortes galhos. 

Anduin usou a manga da camisa cheia de fuligem para enxugar os olhos úmidos. Seu coração 

despedaçado doía diante do que precisava fazer. Silenciosamente, calmamente, ele o fechou com uma 

capa de aço. Depois de tudo o que acontecera, nada mais havia a fazer. 

Não havia mais escolha.

Nem dúvida.

Nem arrependimento. 

Guerra. 
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