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Robert Jordan & Brandon Sanderson 

 

 
 

 Esta é uma sequência deletada do décimo quarto e último livro de A Roda 

do Tempo, A Memory of Light
1
. Como tal, ele contém alguns “spoilers” 

referentes a tal livro – e poderá não ter nenhum sentido para você se você não leu 

A Roda do Tempo. 

 Contudo, se você leu a Roda do Tempo (particularmente o livro final), eu 

sugiro que você leia esta sequência agora e não vá além nesta introdução. Os 

comentários aqui serão mais significativos para você se você tiver lido a 

sequencia primeiro, eu acredito.  

 Eu expus estas sequencias de cenas para a Equipe Jordan sabendo que tais 

cenas referiam-se a um terreno instável desde o começo. Nós sabíamos que 

Demandred estava em Shara e nós sabíamos algumas das coisas que ele estava 

aprontando. Eu queria mostrar um vislumbre disso. Contudo, Robert Jordan – em 

entrevistas – disse que as histórias nunca iriam mostrar Shara, ao menos não de 

alguma forma significativa.  

 Eu senti que ele não tinha excluído a possibilidade de um vislumbre de 

Shara – ele apenas implicou que nada de importante aconteceria lá “on screen”
2
. 

A Equipe Jordan concordou e eu comecei a trabalhar na escrita de tais cenas. 

Meu objetivo era mostrar um lado diferente de um dos Forsaken
3
. Demandred 

esteve se preparando em Shara por meses e meses, destituindo o governo 

instituído (Graendal ajudou com isso, involuntariamente) e assegurando seu lugar 

como uma figura profética e de poder.  

 Ele tinha sua própria história, que poderia ter preenchido as páginas de sua 

própria série ao estilo de A Roda do Tempo. Ele tinha aliados e inimigos, 

companheiros que estiveram com ele por anos, tal com Rand, Egwene e 

companhia encontraram durante suas aventuras no oeste. Meu objetivo era 

evocar isto em algumas cenas curtas, primeiro não deixando você saber quem 

este “Bao” era. Eu queria apresentá-lo de forma compreensiva, ao menos tão 

compreensiva como um homem como ele poderia ser apresentado. Seria apenas 

ao final da sequência que o leitor perceberia que Bao era efetivamente 

Demandred e que tudo que ele esteve fazendo aqui foi em preparação para a 

destruição dos heróis.  

                                                           
1
 Até o presente momento (29 de junho de 2013), ainda sem tradução no Brasil. 

2
 A expressão quer dizer “na tela”, em tradução literal. Quando algo acontece “on screen”, esse evento é 

mostrado explicitamente ao leitor. Já quando um fato é “off screen”, ou seja, “fora da tela”, o recurso 
empregado destina-se a deixar que que os fatos (tramas paralelas à história principal que o autor quer 
mostrar) não sejam mostrados explicitamente ao leitor mas que, nem por isso, deixam de acontecer; é 
uma cena “de bastidores”, mas que é importante para a condição da trama.  
3
 Renegados, na edição da Caladwin. 



4 
 

 Também é importante para mim o fato de que nós visualizamos 

Demandred por aquilo que ele é – um homem de incrivelmente capaz com um 

único primordial defeito. Tudo sobre ele, incluindo sua habilidade de sentir 

afeição, é maculada pelo seu ódio supremo por Lews Therin. A narrativa iria 

insinuar que este o caminho poderia ter sido outro. Ele poderia ter feito escolhas 

diferentes. De todos os Forskaken, Demandred me parece o mais trágico. 

 A sequência atingiu estas metas – e o fez muito bem. Ao costurar esta 

sequência com o restante de A Memory of Light, nós percebemos que as cenas 

do Demandred acabavam distraindo. A construção do mundo necessária para 

caracterizar Shara pareceria fora de lugar no último livro, onde a narrativa 

necessitava ser focada em amarrar as pontas soltas ao invés de introduzir uma 

multidão de novas questões. 

Harriet – a viúva de Robert Jordan e editora de cada livro de A Roda do 

Tempo – sentiu que a evocação de cenas de uma sequencia inteira de histórias 

ainda não contadas destoaria bastante. Não guardava semelhança o suficiente 

com A Roda do Tempo. Caso isto tivesse sido feito no oitavo livro, teria sido 

maravilhoso – as cenas adicionaria uma profundidade à série. No décimo quarto 

livro, porém, elas ofereciam o gosto de algo que nunca seria satisfatório e 

serviriam apenas para fazer promessas que nós não poderíamos cumprir.  

Minha maior preocupação em cortar estas sequências era que a posterior 

chegada de Demandred no livro poderia parecer abrupta. Contudo, leitores testes 

não sentiram isso – Demandred, como personagem, foi uma arma notória, 

ameaçando por tempo suficiente e que todos estavam esperando que aparecesse. 

Sua chegada pareceu dinâmica para eles, ao invés de inexplicável.  

Então, no fim, nós abandonamos estas cenas no chão da sala de edição. Eu 

sou muito afeiçoado a elas e realmente considero que a sequencia geral de 

eventos nelas contidos são cânone. Porém, as especificidades relacionadas à 

construção do mundo não são cânone. Nós cortamos estas cenas antes que Maria 

Simons, da Equipe Jordan, rainha da continuidade, tivesse a oportunidade de 

examiná-las com seu pente fino.  

Eu espero que você possa disfrutar este último gosto da narrativa de A 

Roda do tempo. Obrigado por ler. 

- Robert Jordan & Brandon Sanderson 
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RIO DAS ALMAS 

Robert Jordan & Brandon Sanderson 

 

 

 
 

 Bao passou para a Singularidade
4
 enquanto sentava com as pernas 

cruzadas, cercado pela escuridão. 

 Durante os estudos de sua juventude, lhe foi exigido encontrar a 

Singularidade em meio ao cair de uma tempestade, enquanto era conduzido num 

trenó atrás de um cavalo e, finalmente, enquanto suportando a dor do carvão 

quente contra sua pele. Certa vez ele considerou tal treino como sendo extremo, 

mas desde então a vida lhe exigiu encontrar a Singularidade durante a guerra e a 

agonia, durante tempestades e terremotos. Por hoje, por este momento, um 

silencioso quarto escuro bastaria. 

 A Singularidade era a ausência de emoção. Bao juntou todos os seus 

sentimentos – todos os seus pensamentos, tudo que ele era – e os comprimiu em 

um único ponto de escuridão em sua mente. Aquela escuridão consumiu a 

emoção. Ele não sentia nada. Ele não pensava em nada. Ele não sentia satisfação 

neste estado, pois não poderia haver satisfação neste estado. Ele era a 

Singularidade. Isso era tudo.  

 A cortina da tenda levantou-se, permitindo o ingresso de luz solar. Bao 

abriu seus olhos. Não havia surpresa quando ele viu Mintel. Não era possível ser 

surpreendido na Singularidade. 

 Um pensamento rondava a beira de sua consciência. O pensamento de que 

este home deveria estar a milhas e milhas de distância.  

 “Como?” Bao perguntou, liberando a Singularidade. 

                                                           
4
 Oneness. Caso alguém tenha um termo melhor, me avise! 
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 Mintel deu um passo afrente. Passaram-se apenas seis meses desde que 

Bao viu Mintel pela última vez, mas o velho homem parecia ter envelhecido uma 

década. Seu rosto estava cheio de vincos e rugas, como uma toalha de mesa 

tomada em duas mãos e dobrada. Totalmente careca, ele tinha uma barba curta, 

toda cinza. Embora andasse com uma bengala, seus passos eram firmes. Isso era 

bom de ver. Mintel poderia ter envelhecido, mas não era frágil. 

 “Eu cavalguei a caprisha através da Cidade dos Sonhos, meu filho,” disse 

Mintel, tomando Bao pelo braço. 

 “Perigoso.” 

 “Eu não poderia perder este dia.” 

 “Eu não aceitaria que você perdesse sua alma para vir me ver.” 

 “Não apenas ver você,” Mintel disse, sorrindo. “Para ver o cumprimento 

da profecia, depois de todos estes anos. Para ver a chegada de angor’lot, o 

Verdadeiro Destino. Não, eu não iria arriscar a Cidade dos Sonhos apenas por 

meu filho, mas para comparecer à coroação de Wyld... eu arriscaria tudo.” 

 “Ainda não é uma coroação,” Bao disse. Emoções eram insignificantes. 

“Não, a menos que eu sobreviva.” 

 “Verdade, verdade. Você mantinha a Singularidade quando cheguei?” 

 Bao acenou. 

 “Você veio a mim já conhecendo a Singularidade,” Mintel disse. 

“Algumas vezes eu me pergunto se eu realmente ensinei algo a você.” 

 Os sinos tocaram lá fora, distantes. Bao olhou para a cortina da tenda, 

ligeiramente delineada pela luz. “É hora.”  

 “Assim seja.” 

 Após anos de preparação, era hora. Bao olhou para o homem que o 

adotou. “Eu vim aqui para isso, você compreende,” Bao disse. “Apenas para isso. 

Eu não esperava que fosse levar anos. Vínculos afetivos são irrelevantes. Apenas 

isto importa”. 

 O sorriso de Mintel se ampliou, linhas se espalhando de seus olhos e boca. 

“Para desejar, para receber, para entender.” Parecia uma citação, como um dos 

provérbios de Kongsidi, o grande servo. Mintel era abrishi, afinal. 

 “E isso significa?” Bao perguntou. 

 “Todos os homens desejam algo,” Mintel disse. “Todos os homens 

recebem algo. Nem todos os homens entendem a natureza daquilo que 

receberam. Você veio a nós para um propósito, mas não era o propósito que a 

Grande Tapeçaria planejou para você. Isso não é incomum.” 

 Bao flexionou uma mão, então tirou sua luva. As costas de sua mão 

tinham uma cicatriz de uma terrível queimadura com a forma de um círculo, com 

três sinuosas facas ligadas, direcionadas do centro para o perímetro, suas pontas 

se contorcendo até se combinarem com a linha exterior. 

 “Se eu sobreviver a este dia,” Bao disse, sustentando sua mão, “eu farei 

com meu poder coisas que alguns irão denominar como sendo malignas.” 

 “Bem, mau,” Mintel disse com um aceno de sua mão. “Estas palavras são 

as palavras dos ulikar, os forasteiros. Nossos caminhos não são os deles. Nossos 

caminhos não são os seus. Nós apenas estamos preocupados com o que deve ser 

feito e o que não deve ser feito.” 



7 
 

 “Enquanto a Tapeçaria se desembaraça...” Bao disse. 

 “Enquanto a Tapeçaria se desembaraça,” Mintel disse, “também as vidas 

dos homens se desembaraçam um pouco cada dia até que nós alcancemos nosso 

fim. Você veio a nós, como a profecia disse. Nossas vidas foram escolhidas por 

nós até este momento, este tempo. De hoje em diante, o destino não mais será 

decidido. Nós damos nossas vidas a você. Foi o que nós fomos criados para 

fazer, desde os dias da primeira Sh’botay. Vá, meu filho. Vá e seja vitorioso.” 

 Bao colocou sua luva novamente, então avançou adiante, para a luz. 

 

-------- 

 

 Bao fez seu cavalo parar na borda de Abyrward. O massivo rasgo no chão 

se espalhava por aquilo que deveriam ser léguas, apesar de as pessoas daqui não 

usarem tal termo. Foram-lhe necessários meses para entender as complexas 

medidas de distância, peso e tempo deles. Ele ainda tinha que convocar um 

membro da guilda dos contadores todas as vezes que ele queria estar certo de um 

cálculo. 

 Mintel cavalgava ao seu lado. O homem ancião passou muito tempo da 

viagem com seus olhos fechados em meditação, assim era o caminho do abrishi. 

Nenhum home – seja lorde, bandido ou escravo – deveria interromper um abrishi 

em meditação. Um homem preferiria, ao invés, arrancar sua própria mão, na 

altura do pulso, do que arriscar o desfavorável destino causado por tal conduta. 

 Assim que os cavalos pararam, os olhos de Mintel abriram-se 

rapidamente. Ele respirava profundamente e Bao sabia que ele estava apreciando 

a grandiosa visão. Era uma das mais belas na natureza. Baixas árvores do reino 

se alinhavam no limiar da fenda. Embora outros lugares da Terra Interior5 fossem 

repletos apenas de árvores mortas, aqui neste lugar sagrado, elas cresciam 

vibrantemente. Suas folhas de um verde brilhante eram comida para o bicho da 

seda, um símbolo para a Terra Interior tão antigo quanto o símbolo que fora 

queimado nas costas da mão de Bao. 

 As árvores floresciam, as flores penduradas em grupos nos curtos caules 

sob as folhas. O ar cheirava intensamente a pólen. Em frente às árvores, o chão 

caia em um profundo precipício, as camadas de rocha fazendo listras nas paredes. 

Um córrego corria para baixo. Angarai’la, o Rio das Almas. Era lá que Bao 

esperava encontrar o objeto de sua longa busca.  

 Ao redor dele, os Libertos
6
 moveram-se até a beira do abismo. Este era o 

nome que haviam tomado para si. Bao deu aos homens camisas e eles fizeram 

delas tiras e as amarraram ao redor de seus cotovelos e joelhos. Eles se moviam 

como animais enquanto alcançavam o abismo e olhavam para baixo, sem falar, 

costas nuas para o céu, pés descalços. As tatuagens em suas costas e ombros 

envolviam seus pescoços e então formavam garras ou ramos farpados sob o 

queixo. As cabeças deles pareciam ter sido firmadas por sob as tatuagens. 

 “Onde está Shendla?” Mintel perguntou. 

 “Ela virá,” Bao disse. 

                                                           
5
 Inner Land. 

6
 Freed. 
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 E ela veio, na hora certa. 

 Enquanto o sol atingia seu zênite atrás das nuvens, Bao notou o grupo dela 

subindo a lateral do abismo, vindos de baixo. Esbelta e de pele negra, Shendla 

vestia roupas dos homens da floresta. Botas grossas, um casaco áspero. Ela 

carregava duas facas longas presas com correias às costas, empunhaduras acima 

de seus ombros. Bao nunca a vira com saias e não se importava com isso. 

 Ela alcançou o topo do abismo, então fez uma reverência a ele, sem parar 

para beber ou descansar, apesar da longa escalada. “O caminho está preparado.” 

 “Nenhum homem entrou no santuário?” Bao advertiu. 

 “Nenhum. Nós apenas exploramos o caminho para você, Wyld.” 

 “Ainda não Wyld,” ele disse, desmontando seu cavalo. 

 “Ha!” disse um dos companheiros de Shendla. Torn
7
 tinha um sorriso 

largo e usava sua barba em duas grossas tranças amarradas, uma vinda de cada 

bochecha. “Você é certamente o mais humilde déspota conquistador que este 

mundo já conheceu, Bao. Você executaria um homem por falhar com você, mas 

não nos permitiria chamá-lo pelo titulo que você almeja?” 

 “Usar o título que ainda não tenho,” Bao disse, “é desonrá-lo, Torn. Eu 

andarei por Angarai’la e entrarei no Coração-Tumba, onde eu irei enfrentar – e 

matar – seu guardião. Até eu retornar, eu não sou o Wyld.” 

 “Então o que você é?” Torn perguntou. 

 “Muitas coisas.” 

 “Eu criarei para você um título para usar até seu retorno! Wy-dain!” 

 O termo não era estranho para Bao. O idioma que eles chamavam isleh, ou 

Antigo, tinha pouco em comum com a Lingua Antígua que Bao conhecia. Porém, 

durante seu tempo com este povo, ele começou a juntá-los. Wy-dain era um 

trocadilho entre Wy-eld ou Wyld. Wy significava matador, e Wy-dain era 

aproximadamente traduzido como “matador do tédio”. 

 Mintel deu risada disso, olhos antigos incendiados. Shendla riu. 

 “Sem riso?” Torn perguntou, inspecionando o rosto de Bao. “Nem um 

sinal de um?” 

 “Lorde Bao não ri, Torn,” Shendla disse, uma mão possessiva no ombro 

de Bao. “Seu dever é muito pesado.” 

 “Oh, eu sei, eu sei,” Torn disse. “Isso não significa que eu não possa 

tentar. Algum dia quebrarei essa sua máscara, meu amigo. Algum dia!” Torn riu, 

pegando um cantil de um de seus servos e despejando todo o seu conteúdo goela 

abaixo. 

 “Minha hora chegou,” disse Bao. “Eu vou descer. Acampem aqui e 

esperem meu retorno.” 

 Os Libertos se juntaram ao redor dele, mas Bao agarrou-se ao Poder Uno e 

indicou. “Esperem!” ele comandou. Eles respondiam apenas a ordens diretas – e 

forçosas. Como cães de caça. Os homens bestiais recuaram, escalando em 

direção a um declive e reunindo-se para esperar seu retorno. 

 Shendla ainda segurava seu braço. Um pequeno pedaço fraco dele era 

afeiçoado ao toque dela e desejava que ele demorasse. Isso o perturbou. Faz 

muito... tempo... desde que ele sentiu alguma emoção como essa. 

                                                           
7
 Preferi manter o nome original, que pode ser “Espinho” em português.  
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 “Vejo problemas nos seus olhos,” ela sussurrou. 

 “Caminhe comigo por um momento,” ele disse, conduzindo para uma 

passagem que adentrava ao abismo. Bao virou sua cabeça e viu que Mintel 

olhava eles partirem com uma curiosa, porém paciente, expressão. O velho 

homem então cerrou seus olhos e entrou num estado meditativo. O homem 

permaneceria assim até Bao voltar, comendo nada, tomando apenas ocasionais 

goles de água. Mintel não se despediu e Bao não esperava isso. O velho homem 

fechou seus olhos para Bao e somente os abriria para o Wyld – vindo após muito 

tempo ao mundo. 

 Tão logo estavam a alguma distância, Bao parou Shendla com uma mão 

em seu ombro. “Eu sei que você viria comigo,” ele disse para ela suavemente. 

“Você não pode.” 

 “Deixe-me ao menos acompanha-lo até a abertura abaixo,” ela disse. “Eu 

sei o caminho. Eu...” 

 “Eu devo caminhar sozinho,” Bao disse, inflexível. “Você sabe isso. Se eu 

devo trazer seu anor’lot, eu preciso cumprir as profecias de modo exato. ‘Ele 

descende sozinho o morre, retornando para nós renascido’. Você vai esperar.” 

 Ela desenhou uma linha com seus lábios. Ela não gostava que lhe 

dissessem o que fazer, mas ela tinha feito a ele seu juramento. 

 “O que incomodou você lá em cima?” ela perguntou. 

 Bao virou, olhando para baixo, dentro do abismo, em direção ao Rio das 

Almas. “Torn me chamou de amigo.” 

 “Ele não é seu amigo?” 

 “Eu não tenho amigos,” Bao disse. “E certamente eu não vim aqui para 

encontrá-los. Eu procuro o prêmio e apenas o prêmio. Eu terei o cálice do poder, 

Shendla. Nada mais me interessa. Certamente todos vocês podem sentir isso. Há 

muito perdi a capacidade para afeição.” 

 “Você diz coisas como essa com muita frequência.” 

 “Elas são verdade,” ele disse. “Diga-me honestamente. Você não pode 

olhar nestes olhos meus e ver outra coisa além de morte e frieza.” 

 Ele se virou para ela e ela olhou seus olhos. 

 “Não,” ela disse. “Isso não é tudo o que vejo.” 

 “Bah!” ele disse, afastando-se dela. “Vocês são tolos, todos vocês. Não me 

importo por suas profecias! Eu digo as palavras para que eu possa controlar 

vocês. Como vocês não podem ver isso?” 

 “Você veio para nos salvar,” ela disse. “Você nos libertou das correntes do 

destino. Você não conhecia as profecias quando recém chegou – você mesmo 

disse isso – mas você as cumpriu mesmo assim.” 

 “Por acidente.” 

 “Liberando os escravizados, declarando todos os homens livres? Isso foi 

um acidente?” 

 “Eu fiz isso para criar caos!” Ele disse, virando-se. 

"Você nos trouxe unidade," ela respondeu. "Você nos trouxe glória. O 

Dragão chegou, Bao. Cada homem e mulher nesta terra pode sentir isso. Ele 

tentará destruir o mundo e somente você pode pará-lo. Existe uma razão pela 

qual você fez o que fez. A Tapeçaria... devo chamá-la pela sua palavra? A 
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Trama
8
? Ela trouxe você e tão logo você entre naquela caverna abaixo, nós 

seremos libertados do destino e seremos novamente um povo independente." 

 Pela Sombra, Bao pensou. Ela é tão ingênua. Ela acredita. 

 E... ele? Acreditava? Dois anos nesta terra. Estaria ele começando a crer? 

Teria ela acidentalmente encontrado neste lugar aquela exata coisa que ele 

procurou por tanto tempo? 

 “Os outros sempre me odiaram,” ele disse para Shendla. “Eles me 

chamaram ulikar e cuspiram em mim. Não você. Você me seguiu do início. Por 

quê?” 

 “Você não deseja a resposta para essa pergunta,” ela disse, encontrando o 

olhar dele. “Ela pesaria sobre você.” 

 Quão bem ela o conhecia. 

 “Eu...” ele se pegou dizendo. “E vou... proteger estas pessoas, se eu 

puder.” Pela Sombra! Ele acreditava. Apenas um pouco, mas ele acreditava. 

 “Eu sei,” ela sussurrou. “Vá. Eu esperarei aqui por você.” 

 Bao deixou seus olhos se demorarem nela, ouvindo Torn rir enquanto 

contava uma história lá em cima. Então Bao invocou a Singularidade e desceu o 

caminho. 

 

--------------- 

 

 Bao chutou a fogueira. Ele a iniciou com o Poder Uno, mas agora – na luz 

da manhã – parecia prudente evitar canalizar. Ele não sabia o que lhe esperava 

dentro de Rai’lair, o Coração-Tumba. Dizia-se que o guardião era algo antigo e 

havia muitas coisas antigas que conseguiam sentir a canalização. 

 Ele continuou em sua marcha. Seu sono veio esporadicamente nas duas 

noites de sua jornada. Talvez ele devesse ter Viajado diretamente para a entrada 

da caverna, mas aquilo teria sido... trapaça. Uma parte dele riu por ele pensar 

isso. Desde quando ele se importava com tais regras? 

 Estranhamente, ele se importava. Mais e mais, ele queria ser o Wyld para 

estas pessoas. Eles eram um meio, uma ferramenta, mas um homem poderia 

tratar bem suas ferramentas. Muitos dos associados de Bao iriam quebrar ou 

jogar fora uma ferramenta tão logo perdessem seu interesse. 

 Ele se dirigiu ao Rio das Almas. Não parecia muito um rio, mais um 

córrego do que um rio verdadeiro, mesmo que fosse caudaloso. O barulho 

balbuciante que ele fazia o acompanhou durante seu longo descenso, sempre o 

acompanhando. Às vezes seus sons pareciam sussurros. Talvez por isso fosse 

merecedor de tal nome.  

 Ele encheu seu cantil com as águas do Rio. Somente o Wyld poderia beber 

de suas águas e ele queria saboreá-las tão logo atingisse seu objetivo. 

 Por fim, viu a boca do Coração-Tumba abrir-se perante ele. Ele olhou o 

sol. Ainda era cedo. Poderia ele terminar e voltar em tempo? Pela profecia, ele 

deveria voltar da fenda ao pôr-do-sol, no terceiro dia. Como as pessoas reagiriam 

se ele cumprisse as profecias deles de todas as outras formas, mas então falhasse 

em cumpri-las no tempo certo? 

                                                           
8
 Pattern.  
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 Ele chegou ao ponto em que o rio descendia caverna adentro. A face da 

rocha naquele ponto era talhada na forma de um homem e uma mulher 

ajoelhados, cabeças curvas. E... era essa a imagem de uma árvore chora
9
, talhada 

atrás deles? O tempo desgastou a rocha, ele não conseguiria ter certeza. 

 Ele agarrou o Poder Uno e entrou na caverna. Incrivelmente, o interior 

estava coberto de vegetação. Samambaias e mudas de árvores ladeavam o rio 

enquanto este corria para dentro da escuridão. Bao franziu o cenho, então fiou 

uma teia para criar luz para si mesmo. Melhor arriscar uma pequena quantidade 

de canalização do que continuar adiante na escuridão. 

 Ele esperava que as plantas desaparecessem enquanto ele ia se 

aprofundando, mas elas permaneceram. Contra toda a lógica, elas continuavam; 

elas floriam, embora a terra acima estivesse sob o controle do Grande Senhor. 

 Então, Bao pensou, entrou ainda mais fundo, o guardião da tumba é um 

Nym? Ele não esperava isso. 

 Uma das vinhas a seus pés se moveu. 

 Bao canalizou, liberando uma rajada de fogo na vinha. O fogo acertou, 

mas teve um efeito inesperado – onde a teia tocou a vinha, novas brotaram. A 

sala começou a tremer. 

 A sua frente, a escuridão tremeu e sua luz brilhou no interior de uma 

horrível boca que espalhava do chão ao teto. Dentes afiados como agulhas 

prostravam-se em enfileirados por toda a extensão da garganta esverdeada. O que 

pareciam braços insetóides brotaram por entre as plantas retorcidas, longos e 

delgados, tentando alcançá-lo.  

 Bao amaldiçoou, desembainhando sua espada. Durante estes dois últimos 

anos ele aperfeiçoou suas habilidades voltando ao auge de sua forma, 

considerando-se agora à altura de qualquer homem. Enquanto aqueles braços 

buscavam por ele, ele talhou e fatiou, costurando por entre eles em antigas 

formas de espada. Ele separou os braços insetóides nas juntas, deixando-os se 

contorcendo no chão.  

 Agora ele sabia o que ele enfrentava. De alguma forma, uma jovem 

jumara se arrastou para dentro desta caverna, passando à forma de pupa e depois 

se transformando. A Cria da Sombra resultante era muita grande para se 

comprimir para fora; ele viu apenas sua boca e alguns de seus cachos e espinhos. 

Qualquer Jumara se fortaleceria quando o Poder Uno fosse utilizado contra ela.  

  Aginor, espero que você queime, onde quer que você esteja, Bao pensou. 

Ele sempre odiou estas criaturas. 

 Ele rosnou e avançou em carga contra a fera. Enquanto ele corria, ele 

usava tramas para levantar pedaços de rocha no ar, derretia-os num piscar de 

olhos, para então lançar na boca de jumara a rocha derretida. A coisa gritou, a 

rocha tremendo enquanto a criatura tentava escapar para longe do final do túnel, 

revelando que a fera estivera se encolhendo em uma enorme caverna. Sua boca 

estivera comprimida contra a entrada do túnel próxima ao teto da caverna, para 

devorar qualquer coisa que tentasse entrar nela.  

 O pé de Bao atingiu a beira da rocha no final do túnel e ele se arremessou 

para fora da caverna, usando uma rajada de Air para se arremessar adiante. A 
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enorme jumara empinou abaixo dele, as “vinhas” mostrando serem tentáculos 

que circundavam sua boca, os braços insetóides eram as espinhas que cresciam 

de sua bocarra. A criatura tinha facilmente cem pés de comprimento, apoiada 

contra o lado da caverna, suas enormes pernas arqueadas fincadas na rocha.  

 Bao ergueu sua espada e se lançou pelo ar contra a coisa. 

 

---------------------------- 

 

 Bao lutou para se erguer, arfando, coberto de sangue da jumara’nai. Seu 

coração continuava a bater, seu corpo esticado e aberto em algumas partes, 

esmagado por rochas em outras. Bao tropeçou, recuperou sua espada das rochas 

onde ele a deixou, próxima ao córrego que corria pela caverna. 

 Atrás dele, o coração da besta finalmente parou. Bao apoiou-se em uma 

rocha, ignorando suas contusões e cortes. Pela Sombra. A coisa quase o derrotou. 

Ele odiava os monstros contra os quais ele não poderia lutar canalizando 

diretamente. Bao estava convencido que Aginor havia criado tais feras não para 

serem parte do exército da Sombra, mas em função de um doentio desejo de ver 

quão terrível uma fera de sua própria criação poderia ser. 

 Bao invocou luz. Seria melhor que ali dentro houvesse um cálice. Do 

contrário... 

 Ele cruzou o chão coberto de vegetação crescida em excesso. Entre elas 

entreviam-se os ossos de heróis caídos que tentaram superar o campeão da 

caverna. Uma jumara era praticamente imortal a não ser que fosse morta; elas 

poderiam viver por milênios em hibernação, apenas comendo quando algo 

tocasse um de seus espinhos ou tentáculos. 

 Bao sacudiu sua cabeça, pensando quão facilmente estes heróis deveriam 

ter caído. Mesmo com o Poder Uno, mesmo com séculos de treino com a espada, 

ele quase se transformou em outra refeição – e ele já havia lutado contra outra 

jumara antes. Ele sabia onde atingir.  

 Espada desembainhada, Bao atingiu o outro lado da caverna. Aqui, sobre 

uma plataforma natural de pedra, ele encontrou vegetação crescendo junto com o 

que parecia ser uma espécie de rosto ou cabeça.  

 “Então eu estava certo,” ele disse, ajoelhando-se ao lado da face. “Eu 

pensei que os Nym estavam todos mortos.” 

 “Eu... não sou um dos Nym...” a face disse suavemente, olhos fechados. 

“Não mais. Você veio me dar descanso, viajante?” 

 “Durma,” disse Bao, canalizando Fogo e queimando a criatura. “Seu 

serviço chegou ao fim.” Plantas na plataforma contorceram-se, então murcharam, 

recuando. 

 Sobre a plataforma, as plantas que recuavam revelaram um objeto de ouro. 

Bao entendeu porque as pessoas de sua terra o chamavam de cálice, embora não 

fosse realmente um. Ele passou dois anos procurando por ele, vagarosamente 

extraindo sua localização de antigos relatos, mitos e histórias. Ele tomou o cálice, 

reverente.  

 Um curto tempo depois, ele deixou a caverna e entrou no Angarai’la, o 

Rio das Almas, para lavar o sangue do guardião caído, e bebeu vivamente da 
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água gelada. Feito isso, ele andou até sua mochila e retirou o cetro dourado, tão 

logo quando seu antebraço, que carregava dentro dela. A uma curta distância 

abaixo do fim, o metal se esticava no formato de um disco.  

 Ele tomou o “cálice” e o deslizou dentro do cetro, as duas partes 

entrelaçando-se e encaixando-se perfeitamente no lugar. Como ele havia ficado 

enraivecido quando, ao descobrir o cetro, pensando assim que sua missão estava 

terminada, notou que o sa’angreal fora separado em duas partes! 

 Agora eles eram uma coisa só novamente.  

 Ele respirou fundo, canalizando então por meio do cetro. 

 O Poder Uno apressou-se dentro dele, inundando-o. Bao jogou sua cabeça 

para trás, sorvendo e rindo. 

 Risadas. Quanto tempo fazia desde que ele rira pela última vez? Esta terra, 

estas experiências, de alguma forma trouxeram a alegria de volta a ele. Ele 

exultava em meio ao poder. O que ele segurava não era um cálice, mas o segundo 

mais poderoso sa’angreal já criado para o uso de um homem. D’jedt, conhecido 

simplesmente como Cetro durante seu tempo, era tão poderoso que foi 

trancafiado durante a Guerra do Poder. 

 Isto... isto era uma grande arma, maior que Callandor. Segurando-o, Bao 

sentiu-se poderoso, invencível. Ele se encontrou correndo rio acima, sem ficar 

fatigado.  

 Ele correu pelo resto daquele dia. As horas passaram como num piscar de 

olhos. Ao cair do sol, ele irrompeu pelos últimos pés da trilha, carregando seu 

prêmio. Ele o ergueu acima de sua cabeça, avançando a passos largos para onde 

ele havia deixado Shendla. 

 Ela esperou por lá, dormindo no exato local onde ele a havia deixado. Ela 

se levantou para imediatamente se ajoelhar perante ele. 

 Os Libertos apinharam-se na encosta da montanha acima. Ele não falhou 

em perceber que a fêmea Ayyad, vestida com uma túnica negra e cordas 

ornamentais brancas, havia chegado para observá-lo. Duas centenas deles 

esperavam junto com a nobreza reunida que Bao havia nomeado. Em uma onda, 

eles caíram sob seus joelhos tal como Shendla, exceto por Mintel, que estava 

sentado no topo do caminho com as pernas cruzadas enquanto meditava. 

 “Mintel!” Bao anunciou, caminhando até Shendla e alcançado seus 

ombros abaixados. “Abra seus olhos para angor’lot! O dia chegou após longa 

espera. Eu me nomeio o Wyld. Seu matador de dragões chegou!”. 

 As pessoas começaram a saudá-lo e Shendla olhou para cima. “Você 

sorri”, ela sussurrou. 

 “Sim.” 

 “Vou aceitou?” ela perguntou. “Seu papel entre nós?” 

 “Sim”. 

 Ele percebeu uma lágrima rolar até seu queixo e ela curvou sua cabeça 

novamente. Ele chegou a eles como um estranho. E oh, que poder ele havia 

encontrado, muito mais do que ele jamais poderia prever. O Cetro era apenas um 

começo. 
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 Mintel gritou, levantando-se, olhos se abrindo. “Saúdem o Wyld! Saúdem-

no e reverenciem-no! Ele que irá nos salvar do Dragão, que irá impedir a morte 

da terra e nos trazer glória! Saúdem Bao! Saúdem nosso rei!” 

 Os gritos das pessoas se ergueram até os céus. Bao atraiu para si o poder, 

sedento, aceitando por inteiro o que ele se tornara. Dois anos atrás ele iniciou 

este curso de ação quando decidiu personificar um escravo dentre os Sharans
10

. 

Após isso veio a revolução, a qual ele liderou quase que por acidente.  

 Através disso tudo, ele procurava uma coisa. Através da obtenção da 

aliança com os Ayyad – conquistada a um terrível preço – e conseguindo a 

fervorosa lealdade dos Libertos. Através do caos da revolução e desaparecidos 

monarcas, através da solidificação de um reino aos seus pés.  

 Através disso tudo, ele procurou este objeto único para um único 

propósito. Finalmente, Lews Therin, pensou Bao – outrora chamado Berid Bel e 

posteriormente Demandred, agora renascido como o salvador do povo de Shara. 

Finalmente, eu tenho o poder para destruí-lo. 
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 Sharans, vindos de Shara. Optei por não usar um termo aportuguesado, como “Shariano” ou 
“Sharaniano”. 
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