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Uma comédia medieval, em um reino desconhecido pela história;
e com heróis mais ou menos corajosos…
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O autor…

   Fernando Vrech é um escritor independente que escreve, 
usualmente, histórias de suspense e mistério, fantasia, terror infanto-
juvenil, realismo fantástico e ficção científica.
   Sua bibliografia inclui 7 contos publicados, além da novela “A 
Descendência de Jambres” e desta noveleta intitulada “O Reino 
Perdido de Marlon. 
   O detetive Gregório Tanelli e o professor Kalebh Akshan são 
personagens frequentes em suas histórias; com narrativas ficcionais 
em forma de entradas de diário, documentos e relatórios das 
personagens.
   Em “O Reino Perdido de Marlon”, Fernando Vrech experimenta 
escrever comédia e introduz dois novos protagonistas: O exímio 
caçador Alano e o pai de família Baynard, que crê fervorosamente em
criaturas lendárias; isso causa pequenos e hilários conflitos entre esses
dois amigos, porque Alano é um cético.
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Cena 1 - O Reino Problemático de
Marlon

Sabemos que os historiadores não possuem todos os fatos sobre os
acontecimentos  históricos.  Civilizações  muito  anteriores  tem  suas
ruínas soterradas para nunca mais serem achadas e seus manuscritos
se fragmentam para nunca mais serem lidos. 

Mas um único manuscrito,  escrito por um historiador anônimo,
fora  encontrado  por  certo  arqueólogo  no  mercado  negro.  O
manuscrito  teria  sido  preservado  pelo  fato  do  papel  ter  sido
reutilizado posteriormente para desenho artístico na parte de trás. O
papel foi então resinado e ficou preservado.
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O papel tinha uma curiosa história, em um tipo de idioma proto-
indo-europeu, sobre um reino chamado Marlon, que antecedeu aos
celtas.

Mas onde ficava Marlon? O manuscrito conta que Marlon era um
reino que se situava em algum lugar entre o ocidente oriental e o
oriente ocidental; mas um pouco pro lado norte da parte mais ao sul. 

A história se passa em uma espécie de Era de Ouro. Onde houve
um desenvolvimento atemporal dessa civilização.

Durante a era de ouro, seu rei era Kelvin I, mas o reino era regido,
na realidade, pela rainha Daylís, pois seu marido não parava de viajar
para os outros reinos, fazendo diplomacia e acordos comerciais, tipo
um presidente dos tempos modernos.

No castelo real, uma festa anual unia realeza e plebe em uma festa
onde todos eram iguais! Havia dança folclórica, baladas com flautas e
alaúdes e muita comida! Eram assim as festas antes da invenção do
carnaval e do baile funk.

Mas a rainha estava mal-humorada, pois seu marido lhe confiara
novamente o fardo de governar o reino de Marlon. 

Já começara a anoitecer e, tradicionalmente, ao final da festa,  a
plebe  fazia  petições  ao  rei  e  lhe  relatavam  os  problemas  de  suas
cidades, esperando uma resolução do rei. 

Enquanto saboreava uma generosa coxa de faisão, a rainha ficou
chateada  por  não  terem  iniciado  logo  o  protocolo.  Num  ato  de
estresse repentino, grita:

– Parem já com essa bagunça no meu Palácio! Parem de dançar e
voltem a trabalhar! Só sabem dançar e fazer folia!

Ariost, o conselheiro da rainha, se prostra diante dela em devoção:
– Minha raaainhaa!!
Alguns segundos depois, a rainha olha para seu conselheiro devoto

e diz:
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–  Já  pode  levantar  Ariost,  não  tenho  a  noite  toda.  Me  diga  as
novidades.

– Os representantes do povo vieram, como de costume, lhe relatar
as desventuranças de suas respectivas cidades e lhe pedem sua ajuda.

Ao olhar para o tamanho da fila a rainha resmunga:
– Mas será esse reino só tem problema? Pô! Ninguém vem aqui me

dar  boa  notícia...  que  a  comadre  Fulana  deu  à  luz,  que  o  bardo
Sicrano vai fazer um show. Porque só coisa ruim?

A rainha olha para sua própria madre e reclama:
– E por que é que nunca sai logo um príncipe daí de dentro pra

ajudar a reinar? Pô! Claro, pra fazer um príncipe falta um ingrediente
muito  importante  chamado  “homem”,  do  tipo  Kelvin  I,
especificamente! Mas de que adiantaria? Hã! Logo ele viajaria denovo
e me deixaria cuidando, além do reino inteiro, um bebê!

– Podemos começar Milady?
– Er! Sim, Ariost traga o primeiro, por favor.
O anunciante proclama:
– Neide, do norte do reino, cidade de Liryme!
Uma pobre mulher entra e se prostra e a rainha tenta ser gentil...

tenta.
– Diga-me o problema minha jovem. Depois diga-me, que dieta

fazes para ser tão magrinha?
– A seca assolou o norte, minha rainha, passamos por severa sede e

fome.
– Oh, então é por isso! Deve ser chato esse negócio de seca, né?
– Nossas terras necessitam de irrigação, Majestade.
– Oh minha cara,  irrigação  é  um processo trabalhoso,  cheio de

detalhes e caríssimo! Tens certeza que não há nada para comer lá?
– Não minha rainha, só há areia, calor e lagartos.
– Oh mas dizem que a carne de lagarto é muito saborosa!
– Mas passamos sede Majestade!
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–  Oh!  Que  dó.  Está  bem,  pensarei  numa  solução  econômica,
próximo!

Anuncia-se o próximo:
– Gleno da cidade de Hadryana, ao sul!
– Pois bem, meu caro, diga.
–  As  chuvas  torrenciais  inundaram  nossa  cidade,  Majestade,  a

situação  é  alarmante.  Os  grãos  armazenados  estragaram  e  não
podemos plantar nada na terra alagada. Passamos fome.

– Já tentaram plantar arroz? Dizem que pega bem em alagadiços.
– A água invadiu as casas e as ruas. É água demais até para plantar

arroz!
– Mas que reino desafortunado! Seca no norte, enchente no sul!

Água de menos, água demais e todo o povo passa fome!
– O que faremos, Majestade?
– Não sei, querido. … Oh! Tive um lampejo genial: Transportem a

água em excesso para Liryme, ao norte. Estão precisando!
O anunciante faz seu próximo anúncio.
– Brígido, da cidade de Launs!
– Fales.
– Feras, Majestade, atacando nosso gado. Vacas, cabritos, ovelhas,

tudo!
– Leões?
– Não.
– Ursos?
– Não.
– Tigres?
– Não.
– Então, diga logo homem, sou rainha e não um oráculo?!
– Lobos, Majestade. São pragas, se juntam em grandes grupos. E já

são centenas!!
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– Ora, mas é a cadeia alimentar, meu caro, é uma coisa natural,
não há como evitar.

– Estão matando nossa gente Majestade.
– Mas isso é terrível?!!
– Muito.
– Significa que estamos muito mais abaixo na cadeia alimentar do

que eu pensava.  Lobos?! Estamos abaixo deles na cadeia alimentar;
mas somos tão inteligentes!…

– Perdoe-me Majestade, mas uma solução é urgente.
– Soltem … vários ursos na floresta, lutarão por território, darão

cabo dos lobos.
– E o que faremos com os ursos depois?
– Soltem Dragões.
– E o que faremos com os dragões, são bem perigosos.
– Mandarei guerreiros para caçá-los.
– Não seria mais prático que já mandasse os guerreiros para caçar

os lobos?
– Oh! Deveras! Rapaz inteligente, você. Será nomeado o valete de

Launs!
Brígido sai sorridente.
– Laura de T…
–  Salva  minha  filha,  salva  minha  filha,  salva  minha  filha  –

Interrompeu  a  desesperada  plebeia,  puxando  dramaticamente  o
luxuoso vestido da rainha Daylís.

– Ããh! Ariost, cuide desse caso, sim. Vou até a cozinha pegar algo
para comer.

A rainha se solta da mulher histérica e vai para a cozinha real.
Ariost continua o atendimento:

– Acalme-se! Diga-me; vens de Tames...
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– Venho da cidade de Tames e faz vinte horas que a minha filha
Lorna sumiu e tudo o que eu encontrei dela foi seu manto rasgado
entre os arbustos.

– Só encontrou o manto rasgado? IIIh, Então já era. Um urso deve
ter…

– Como disse?
–  Quero  dizer,  há  uma  esperança  de  a  acharmos  viva.

Conclamaremos para que o mais nobre herói deste reino encontre sua
filha.

– Pois eu e meu marido prometeremos a mão de nossa filha ao
nobre herói.

– Agora deves sair e ficar com seu marido, pois este seu problema
será resolvido.

– Obriga, obrigada! – Laura beija a mão do ministro e depois os
pés.  Quando a mulher avança  para beijar  o  rosto de  Ariost  este  a
empurra e diz:

– Saia logo, plebeia peganhenta! 
Enquanto  Laura  sai  se  desculpando  a  rainha  volta  dando  uma

gulosa mordida em uma maçã.
– Ariost, aquela mulher histérica, o que queria?
– Sua filha sumiu e eu disse que acharia um nobre guerreiro dentre

o reino para encontrá-la. Ela ofereceu a mão da filha em casamento a
esse nobre.

–  Então,  Ariost,  deves  sair  amanhã  mesmo  e  peregrinarás  pelo
reino em busca desse jovem.

“Ahh!  E  no  final  de  tudo  ainda  teremos  casamento.  Eu  amo
casamento, a dança, a festa, o bolo. ... Umm! Bolo!..  Cozinheiro?”
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Cena 2 – A Peregrinação de Ariost

Assim, o incansável Ariost viaja por muitos quilômetros, por várias
cidades, aldeias, vales, florestas, cavernas, atolando o pé em pântanos,
perdendo o fôlego em montanhas e se borrando de medo dentro de
masmorras.  Importunando  anõezinhos,  aborrecendo  gigantes,  do
filho da bruxa ao mago eremita; encontrou muitos heróis poderosos
mas nenhum deles disposto a aceitar a missão de encontrar Lorna. E
oferecer uma quest estava fora de questão porque nenhum jogador de
RPG havia conseguido chegar em Marlon ainda.
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Mas ele pensou sabiamente que na própria cidade onde a garota
mora, o único lugar que ainda não pensara em procurar, poderia ser
um lugar para se encontrar um bravo. Dirigiu-se então para Tames.

Tames  era  uma  cidade  precária,  embora  estivesse  situada  às
margens de um generoso rio, em meio a um bioma de matagal, onde
codornas, faisões e até alguns cervos também constituíam fontes de
alimento. 

Ariost chega em Tames pelo portão norte da cidade. Ele notou que
boa parte de seus moradores pareciam preferir encher a cara em bares
em vez de aproveitar os recursos do rio. E quando iam ao rio, era para
nadarem, assustando os peixes para o desaforo da minoria que tentava
pescar para alimentar suas famílias.

Isso causava brigas frequentes. Ah, brigas… moradores brigavam
todo dia em Tames! E Ariost viu isso de forma positiva: era um local
potencial  para  encontrar  um bravo  guerreiro,  em forma,  de  tanto
brigar.

Um  evento  aparentemente  familiar  chama  a  atenção  do  nosso
atento ministro. Em uma varanda de uma cabana na margem do rio,
um vagabundo dorme enquanto seu amigo tenta acordá-lo.

Varanda  afora,  uma  turba  enfurecida  parece  tentar  entrar  na
propriedade, sendo impedida por esse amigo.

– Levante-se Alano! Há uma turba lá fora a tua procura !!!
– Uma turba? – Ele se levanta para olhar lá fora.
–  Ali  está  o  assassino  de  cães  indefesos!  –  Gritavam alguns  na

turba.
O amigo do rapaz tenta intervir:
– Vamos ter calma, pessoal! O que aconteceu?
–  Esse  microcéfalo  matou  meu cãozinho!  –  Gritava  o  principal

manifestante.
Alano,  o  rapaz,  era  conhecido  na  cidade  como  Alano,  o

Preguiçoso. Porque aparentemente dormia boa parte do dia. O que
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poucos sabiam, porém, é que ele preferia a noite para trabalhar; pois
um caçador consegue ser mais sorrateiro à noite.

Alano dá as caras e se defende:
–  Acontece  que  o  seu  “cãozinho”  de  duzentos  quilos  estava

comendo o cervo que cacei ontem a noite.
– Ora, cães comem carne, é natural que comam carne por aí.  –

retrucava o manifestante.
– Dentro da minha casa?
– Não era motivo para matar o cachorro!
– Eu não o matei! O bestalhão do seu cachorro se assustou quando

eu cheguei, caiu de cima da mesa de mal jeito e quebrou o pescoço.
– É mentira! Você matou o meu cachorro! E vai pagar com a vida!
Nesse momento Ariost teve a oportunidade de observar o rapaz em

ação.
O manifestante avança em Alano, que desvia calmamente, no que

seu oponente cai dentro do galinheiro, fazendo as galinhas pularem
para fora, assustadas.

Mais um oponente aparece:
–  Vai  pagar  caro  por  sujar  o  meu  amigo  na  titica  dessas  tuas

galinhas podres!
Avança também em direção a Alano, mas o mesmo simplesmente

usa o cabo de sua espada, ainda na bainha, na barriga do oponente,
que cai no chão.

Mais um oponente puxa a espada, agora a briga ficou séria.
– Vai pagar com a vida!
– Se a minha vida tivesse o valor da tua ficaria barato! Ahahahah! –

Alano provoca seu oponente.
Ao perceber a imperícia de seu oponente com a espada, Alano,

pateticamente, puxa sua espada e derruba a espada do oponente, sem
nem mesmo usar força.

Os três oponentes saem correndo, desmoralizados.
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–  Podia  usar  essa  tua  esperteza  para  encontrar  Lorna.  –  Diz  o
amigo, revelando conhecer a desaparecida.

Ariost se intromete:
–  Com  licença,  nobres  cavalheiros,  eu  fui  enviado  pela  rainha

justamente para encontrar um herói que fosse voluntário para achar
Lorna.

– Eu a conheço, é a filha do Baynard, que está aqui do meu lado.
– Minha filha deve ter se perdido nesse matagal; ela gosta de se

aventurar colhendo penas de faisões. Já ficou perdida outras vezes e
reapareceu uns  dois  dias  depois.  Não acredito que Laura  foi  até  o
castelo pedir ajuda, não é para tanto.

–  Ela  ofereceu  a  mão  de  Lorna  em  casamento  ao  herói  que
encontrá-la!

Baynard e Alano se entreolham e deixam escapar risadas, achando
graça da proposta.

Ariost,  não  entendeu,  afinal  um  pai  normalmente  se  preocupa
quando a mão de sua filha é oferecida sem seu consentimento.

– A mulher me mostrou um manto rasgado. – Continuou Ariost.
–  E  achamos  mesmo  o  manto  rasgado  dela.  Mas,  por  Dagda,

nenhum sangue! Já faz três dias que Lorna se perdeu, as outras vezes
ela  não  demorou  tanto  tempo  perdida.  Estou  começando  a  me
preocupar,  uma  vez  que  esta  não  parece  ser  uma  das  perdições
comuns de Lorna. Talvez, desta vez, seja melhor que a procuremos
mesmo.

– Será uma aventura interessante procurar sua filha, Baynard! Te
ajudarei.

– A é? Quer a mão da minha filha, patife?
–  Não.  Pode  ficar  com a  mão  dela,  eu  só  quero  um pouco  de

aventura.
– Excelente! – Diz Ariost.
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Os três combinaram de se encontrarem na taverna após o almoço
para planejarem a busca.

Ariost, sem ter onde ir, se dirigiu a taverna para esperar pelos dois.
Com todas as cadeiras ocupadas, Ariost chuta um bebum adormecido
e toma seu acento.
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Cena 3 – Nossos Improváveis Heróis

No  horário  marcado,  os  três  se  encontraram  na  taverna  e
começaram a planejar a busca.

–  Vocês  conhecem  esse  matagal  muito  melhor  do  que  eu.  –
Começou Ariost.

–  Então  tu  não  pretendes  ir  conosco;  seu  frouxo.  –  Resmunga
Baynard.

– Olha como fala comigo, caçador. Sou um ministro, conselheiro
do rei. Queres passar o resto de tua parca vida na masmorra?
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– Baynard perdeu a fé no reinado. Ele tende a ser desaforado com
funcionários da realeza. – Tentou explicar seu amigo Alano.

– Nunca estão dispostos a se arriscar pelo povo! Só sabem mandar!
– E não estou eu aqui? Pessoalmente? A pedido da rainha? Não

pretendo ficar aqui esperando. Pretendo ir com vocês. Ia dizer apenas
que confiarei em vocês como guias, ajudando como puder.

Baynard não falou muito depois disso, talvez pela vergonha.
– Temos que começar a busca de manhã bem cedo, para aproveitar

a luz do dia. Assim, teremos até o final deste dia para prepararmos o
acampamento, que tal? – Sugere Alano.

Os  outros  dois  concordaram.  No  resto  do  dia,  prepararam seus
cavalos, compraram mantimentos e planejaram as rotas de busca.

Depois dos preparativos os três se recolheram para uma boa noite
de descanso.

Baynard volta para a sua casa para contar as novidades para Laura.
–  Porque  chegar  a  essa  hora?  Estava  na  gandaia,  não  é?  Com

alguma  mulambenta  eu  presumo!  –  Assim  a  mulher  recebe  seu
marido Baynard.

– Deixa de ser histérica mulher! São apenas 8 horas da noite. Eu
estava preparando uma busca com uns rapazes.

– Vão tentar encontrar a nossa filha? Ah graças a Deus! A rainha
Daylís enviou um corajoso guerreiro, destemido, astuto…

– Ela enviou Alano.
– Alano, o preguiçoso? – pergunta ela, decepcionada
– Sim, o conselheiro da rainha o recrutou para a missão. E ele não

gosta desse apelido.
– Vamos casar nossa filha com Alano?
–  Primeiro,  eu  não  consenti  em  dar  a  mão  da  nossa  filha  a

ninguém. Segundo, Alano só está interessado na aventura.
– Pelo menos ele reconhece que os préstimos dele não valem nada.
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–  Alano  não  é  mesmo grande  coisa;  mas  é  um rapaz  com um
coração aventureiro.

– Então por que ele não faz algo da vida? Você foi guarda real por
dez anos.

– Alano é um caçador. É o que ele gosta de fazer.
– Humpf caçador... coçador, isso sim!
Apesar do que Laura pensa do nosso inusitado herói, antes do sol

nascer os três homens já estavam de pé e rumando para o matagal.
Começaram por onde o manto havia sido encontrado. A cada meio

quilômetro de busca gritavam o nome dela, que ecoava pelo campo
limpo.

–  Essas  matas  deviam ser  chamadas  de  Matagal  da  Perdição.  –
Comentou Alano.

– Porque pensa assim? – Ariost pergunta curioso.
– Meu irmão também desapareceu por aqui faz 7 anos.
– Sinto muito.
– Estávamos brincado de pique-esconde.
– O que é isso?
– É uma mistura de pega-pega com esconde-esconde.
– Eu presumo que o primeiro seja uma brincadeira correr atrás do

outro e o segundo seja de se esconder do outro. Nunca brinquei dessas
coisas em minha infância.

– Então eu sinto muito, Ariost, mas você perdeu sua infância.
Passaram o dia inteiro procurando Lorna no matagal. Cobriram,

num passo largo e sistematicamente,  cada quilômetro quadrado do
matagal.  Sem  sucesso,  eles  perceberam  que  a  busca  deveria  se
estender para a Floresta Negra, que circunda a cidade de Tames.

Levantaram acampamento na zona limítrofe entre o matagal e a
floresta.

 Ainda curioso, Ariost indaga Alano:
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–  Estaria  disposto  a  me  contar  mais  sobre  como  o  seu  irmão
desapareceu? Pois acho que isso nos ajudaria a achar Lorna.

– Bom. Estávamos brincando de pique-esconde, como eu já havia
dito. Deveras, estávamos também na zona limítrofe entre a mata e a
floresta, bem longe de casa. Ele se chamava Breno. Havia chegado a
vez dele me procurar então eu fui me esconder enquanto ele contava
de olhos fechados, encostado em uma grande pedra. Fiquei no meu
esconderijo por mais de duas horas e nada acontecia. Resolvi sair e
procurar Breno, agora quem procurava era eu, embora não estivesse
na minha vez. Eu gritava: “Breeeno”, “Breenoo”… “Breno, seu idiota,
sou eu quem tenho que me esconder!” Assim, ele desapareceu, nunca
mais tive notícia dele.

– É uma pena! Sinto pela sua perda.
–  Essa  vastidão  ao  redor  de  Tames  é  amaldiçoada,  precisamos

começar a alertar as pessoas, principalmente as crianças, para que não
se aventurem sozinhas aqui. – Comenta Baynard.

Enquanto dormiam à luz da fogueira, batidas trovejantes de asas
em meio ao breu os acordava algumas vezes durante a noite.

De manhã se puseram de pé e partiram floresta adentro.
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Cena 4 – O Bestiário de
Anaximandro Ambrósio

A  floresta  era  úmida  e  o  chão  coberto  de  névoa.  Cogumelos
gigantes cresciam próximo às árvores a até 2 metros de altura!

Enquanto caminhavam floresta adentro por uma antiga trilha de
caçadores, os três heróis conversaram sobre os estrondos noturnos.
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– Aqueles estrondos ontem à noite, vocês tem alguma ideia do que
eram? – Ariost pergunta temeroso.

– Só pode ser o Furi...
– Ah não... um dragão de nome terrível! Fúria Pura? Furioso? Fúria

Feroz?  Eu  sabia,  estamos  em  perigo  iminente!  –  começa  a  se
desesperar o ministro, interrompendo Baynard.

– Sim, ministro Ariost, um dragão que todos tememos na região.
Furibundo! Muito temido embora raras vezes encontrado.

– Err,  Furi-bundo? Mas ele  seria  tão terrível  assim? – Indaga o
agora cético Ariost.

–  Na  verdade,  eu  não  me lembro  de  nenhuma história  de  que
alguém tenha encontrado a fúria de Furibundo. Só sabemos do sangue
derramado  por  esse  dragão  quando  encontramos  suas  vítimas
dilaceradas!

– Na realidade também não sabemos se não foram dilaceradas por
ursos ou lobos. Furibundo talvez seja apenas uma lenda.

–  Uma  lenda  não  faz  estrondos  quando  as  pontas  de  suas  asas
rasgam o céu. Era Furibundo ontem, Alano!

–  Por  favor,  Baynard,  devem  ter  sido  trovões;  não  vê  que
amanheceu  chuviscando?  De  qualquer  forma  na  floresta  estamos
seguros. Dragões gostam de campos abertos.

– Um dia encontraremos Furibundo cara a cara e ele nos torrará
com seu hálito flamejante, se não formos espertos e nos lembrarmos
dessas histórias.

– Então estamos seguros na floresta, por causa das árvores! Ufa! –
Comenta o aliviado Ariost.

–  Se  ficarmos  espertos  com  o  Leucrota  que  prefere  florestas…
ficaremos bem.

– E Leucrota, o que é?
– É só mais uma besta besta do bestiário besta do Baynard. – Diz

Alano.
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– Aquele bestiário é antiquíssimo, compilado pelo grande magister
Anaximandro Ambrósio, um estudioso que percorreu não só por todo
o reino de Marlon, mas também os reinos de Rama e Hiperbórea. Ele
compilou  o  bestiário  se  baseando  em  relatos  de  peregrinos  e
caçadores. É veríssimo meu bestiário, tá, Alano. Se não levarmos em
conta os estudos de Anaximandro viraremos torresmo!

– Acontece, Baynard, que eu também sou caçador e nunca vi besta
nenhuma!

– É, e até onde você viajou em busca de presas, nesses seus muitos
vinte aninhos de vida ein, Alano?

– Bom, eu, eu… na verdade estou indo hoje mais longe do que
nunca.  Nunca  passei  do  matagal;  que  sempre  teve  tudo  o  que  eu
procurava: cervos, javalis, faisões…

– Muita sabedoria conquistaste em todos esses 10 quilômetros que
percorreste durante sua vida, não? Um homem viajado, não? Alano, o
preguiçoso.

–  Já  pode  parar  Baynard.  Ainda  andam  me  chamando  assim?
Sabem que eu não gosto! E mesmo sendo um jovem pouco rodado,
ainda acho que essas histórias loucas do seu bestiário são pura fantasia
desse…  Ambrósio.  Se  todas  essas  histórias  de  criaturas  horrendas
existissem mesmo, acho que ninguém sobraria vivo para contá-las.

– Me parece que tu és um desses que precisa ver para crer.
– É, Baynard. Sou mesmo.
– Quando virdes uma besta, quem sabes terás a sorte de sobreviver

para contar a história.
– … – O silêncio de Alano.
– Mas e esse Leucrota, Baynard? O que diz seu bestiário? Ele vive

nessa floresta? – Indaga Ariost, voltando a ficar preocupado.
– Segundo o mestre Ambrósio, um Leucrota é um lobo silvícola,

que dizem ser uma versão mais poderosa de outra criatura mítica do
sul, chamada Hiena!
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–  Ooohh!  Deve  ser  terrível  essa  tal  Hiena!  –  Comenta  Ariost,
impressionado, enquanto Baynard continua sua descrição.

–  Com  uma  crina  espessa,  fazendo  se  parecer  com  uma  juba
leonina.  A  abertura  de  sua  mandíbula  é  enorme!  Na  verdade,  a
abertura  de  sua  boca  chega  a  encostar  em suas  orelhas!  Consegue
imitar a voz humana, para atrair humanos e devorá-los.

– Mas se a besta imita a voz humana, como saberemos se é Lorna
ou o Leucrota?

– Não saberemos, teremos que seguir a voz sem saber.
Ariost estava ficando com muito medo das histórias de Baynard e

Alano irritado. Embora Baynard tenha concordado em não comentar
sobre  o  bestiário  a  menos  que  fosse  estritamente  necessário,  não
parava de falar dele e Alano não parava de sacanear Baynard.

–  Cuidado  ao  passarmos  próximo  a  esse  lago.  O  meu  bestiário
conta sobre um cavalo chamado Kelpie, que nos seduz a montarmos
nele e depois nos afoga mergulhando no lago!

–  Um cavalo  que mergulha… Baynard,  como poderiam cavalos
mergulharem como peixes? Eles tem cascos e não nadadeiras! E eles
pastariam o quê, algas? Ahaha!

Algum tempo depois, Baynard fala novamente sobre seu bestiário.
– Vejam ali! Aqueles mosquitos rajados! Anaximandro Ambrósio

escreveu que existem monstrinhos dentro desses mosquitos que nos
matam de dentro para fora, com febre!

– Monstrinhos dentro de mosquitos… Ahahaha! Todo mundo sabe
que a febre é causada por espíritos de fogo possuindo os enfermos! E é
por isso que a pessoa fica quente, Baynard seu tolo!

Depois  desse  choque  de  opiniões,  não  muito  incomum  entre
amigos  de  longa  data,  os  três  bravos  heróis,  ou  mais  ou  menos,
continuam sua busca por Lorna na neblinosa Floresta Negra, seguindo
a antiga trilha de caçador.
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Continuaram clamando por Lorna na revérbera  floresta  quando
uma resposta finalmente foi ouvida, ao longe:

 – “Aqui, meus queridos!”
– Essa voz parece mais rouca que a voz de Lorna. – Comentou o

pai. – Mas ela pode ter ficado com a garganta inchada pelo frio da
floresta.

– “Aqui, estou presa nesse buraco”
– A voz veio de dentro daquela toca! – Disse o perceptivo Ariost.
Alano retira uma flecha do alforje e estica seu arco.
– Acha que é o Leucrota, Alano? Agora acredita no bestiário?
Alano, a cem metros de distância atira a flecha.
– Nãããoo! - Gritou Baynard – Pode ser minha filha mesmo!
A flecha de Alano percorre os cem metros e entra em cheio na

toca,  mesmo tão pequena em diâmetro que não tinha mais que 40
centímetros.

Um  grito  retumba  dentro  do  buraco.  Menos  feminino  e  mais
bestial.  Na verdade,  foi  um grito estranho até  para um animal,  se
parecendo com um rápido choro de um bichano.

– Ora, Baynard, pensa um pouco! Como é que aquele cabeção da
sua filha passaria nesse buraco aí!

Baynard olha feio para o seu sarcástico amigo enquanto enfia a
mão no buraco e vasculha preocupado.  Baynard retira  a  flecha de
dentro do buraco ainda com o animal agonizante preso a ela.

–  Aahahahah!  Então  é  isso  seu  temível  Leucrota?  Um  gambá!
Ahaha.

– Não é um gambá, está mais para uma marta ou algo assim. E pode
ser um Leucrota filhote também, não pode?

– É claro Baynard! Finalmente conseguiu me enganar, ein! E eu
pensando que era a besta imitadora do seu livro…

Nesse momento o pequeno animal dá o seu último suspiro. Mas
dessa vez um lamento doce de uma donzela.  O que faz os heróis,
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principalmente o cético Alano, se afastarem da criatura com o susto e
se entreolharem espantados.

Ariost  e  Baynard  seguem caminho  enquanto  Alano,  encafifado,
coça  a  cabeça  diante do  buraco.  E  resmunga enquanto vasculha  o
buraco enfiando o braço lá dentro:

– Ora essa! Deve ser só alguma ratazana com a boca avantajada, só
isso!

Alano cai de costas, se afasta do buraco, sobe em seu cavalo e corre
para alcançar os seus amigos. O que teria feito esse bravo arqueiro
incrédulo ter um susto tão repentino?

Seu susto não fora mais que apropriado pois ele havia erguido do
buraco nada menos do que um crânio humano!
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Cena 5 – A  Expiação de Lorna

Mas a expedição continua até os três encontrarem uma antiga torre
em ruínas; procurar por Lorna lá dentro pareceu ser uma boa aposta.
Havia realmente uma resposta feminina ao chamado dos heróis que
ecoava dentro da torre. 
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Ao  entrarem  na  torre,  cheia  de  móveis  e  ferragens  caóticas,
provavelmente  uma  antiga  fortaleza,  haviam  sinais  de  habitação,
como restos de frutas frescas.

Enfim encontraram a jovem Lorna, que estava habitando a torre
nos últimos dias. Todos comemoraram a bem-sucedida expedição.

Então Lorna revela que há mais alguém para procurarem:
–  Quem  me  sequestrou  foi  um  dragão.  Ele  me  jogou  em uma

caverna onde ele também mantinha um barbudo lá. Tirando a barba
ele se parecia um pouco com o Alano; daí eu consegui fugir.

–  Fugiu  mas  deixou  o  rapaz  lá?  –  Disse  Ariost  com um ar  de
desaprovação.

– Ei, eu cuido só de mim mesma o que já é difícil. Já não estou
avisando que ele estava lá? Preferia o quê? Que eu tivesse guardado
ele no meu bolso antes de fugir?

– Por acaso você se lembra do nome dele? Não seria Breno?
– Parece que era Breno mesmo o nome dele.
– Breno é o meu irmão! – Exclama Alano. – Poderia nos levar até

onde esse dragão prendeu ele?
– Eu levo… por um preço.  Quero comer sozinha uma codorna

bem gorda. Aí eu levo. Senão eu quero ir pra casa, agora!
– Filha... precisa cooperar mais. É o irmão do Alano.
– Mas eu quero codorna!
Sem sequer dar um passo para direção alguma, Alano atira uma

flecha pela  janela  da torre.  Depois  de um distante grito galináceo,
Alano diz:

– Está aí sua codorna! A gente assa ela, você come de boca calada a
amanhã  você  cumpre  sua  parte.  Foi  bom fazer  negócio  com você
Lorna!

Os agora quatro aventureiros acamparam naquela torre. Alano e
Baynard caçaram um javali para comerem. Enquanto Lorna degusta
sua codorna sozinha. 
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Ariost critica os maus modos da moça:
– Não me leve a mal donzela, mas você come feito um animal!
Lorna dá de ombros.
– Ela ficou pior depois que entrou para a Guilda das Indolentes.
– O que é isso?
– É um grupo de moças lideradas por umas velhas ranzinzas que,

juntas,  marcham  pelas  estradas  de  Marlon  dizendo  indecências  e
grosseiras.

– Parece um protesto.
– E é. São contra qualquer tipo de responsabilidade. Acham injusto

até os deveres maternos!
– Mas assim fica difícil casar.
– Porque acha que minha esposa deu logo a mão dela para herói

que a encontrasse.
– Eu vô casar com o Alano é? Dá um caldo! Hã! – Comenta Lorna

de boca cheia.
– Não pensaria  em me casar  com Lorna nem que ela  tirasse os

pelos do sovaco! – Resmunga Alano.
O cheirinho  de  Lorna  estava  estragando  aquela  noite  estrelada.

Para piorar, em certo momento daquela noite desagradável,  o fogo
começa a  se apagar e  Lorna alimenta as  chamas de um modo que
alguns achariam cômico… mas não os nossos educados cavaleiros. 

Um novo dia… e um novo perdido para ser encontrado. E Ariost,
agora  realmente  temeroso,  conversa  com  Baynard  sobre  dragões,
enquanto  a  pequena caravana  continua  pela  Floresta  Negra,  agora
sem trilhas, mas com uma desagradável guia.

– Então aqueles estrondos naquela noite podiam mesmo ser das
asas de um dragão.

–  Tenho  certeza  que  é  Furibundo!  Só  não  entendo  porque  o
sequestro. Se o rapaz na caverna for Breno mesmo, Furibundo não o
mantém lá para comer depois; afinal se passaram anos de sequestro.
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– Por quê o dragão mantém meu irmão lá Baynard?
– Não faço ideia. É claro que Breno é valioso para o Dragão. Mas

por quê?
– Pelo que lembro de Breno, ele não teria nada que interessasse a

um dragão.
Algum  tempo  depois  a,  digamos,  inabluzida  Lorna,  começou  a

incomodar o nosso amigo ministro.
–  Por  favor  senhorita,  pules  nessa  lagoa  e  tomes  um  banho!

Cheirando assim teremos problemas com urubus também, além do
Dragão. – Ariost reclama.

– Ora, tive um pequeno contratempo de ter sido sequestrada por
um Dragão e não tive tempo de me banhar com leite de rosas como
seria do agrado das narinas finas de Vossa Excelência.

–  E  que  contratempos  você  tinha  nas  semanas  anteriores  ao
sequestro, Lorna? – Pergunta Alano, capciosamente

– E por acaso você fica me espiando para dizer que eu não tomava
banho antes do Dragão me sequestrar?

– Esse perfuminho teu de queijo estragado que o javali sentou em
cima não é recente não Lorna.

– E você me cheira com frequência, não é Alano, seu pervertido?
– Eu diria que você cheira com frequência e não que eu te cheiro

com frequência.
– Então cheira a minha bunda, ó aqui!
Lorna mostra a bunda, Alano chuta a bunda de Lorna, Lorna cai e

toma  um  muito  necessário  banho  na  lagoa.  Para  o  alívio  dos
aventureiros ali presentes, bem como para os animais da floresta e até
para as plantas! Abutres, chacais e outros animais carniceiros podiam
procurar comida sem alarme falso! Os silfos podiam agora cortejar as
fadas, sem ficarem se perguntando se o cheiro ruim era mau hálito,
cêcê,  chulé,  diarreia,  ou  outras  fragrâncias  comprometedoras.  Os
pássaros  soltaram  a  respiração  e  puderam  cantar  novamente!  As
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rafésias podiam agora atrair as moscas sem concorrência! Sim, quando
Lorna toma banho, a floresta volta a funcionar novamente!
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Cena 6 – Fougibouundu

Como o combinado, a agora desinfetada Lorna pôs os três heróis
em  rumo  para  a  morada  do  Dragão,  que  Baynard  acredita  ser
Furibundo.  Dragão  este  que  teria  raptado  Lorna  e  um rapaz,  que
todos acreditam ser Breno, irmão de Alano.

Aos poucos, a paisagem fechada e sombria da Floresta Negra, junto
com suas árvores pré-históricas e aquela névoa incessante, foi dando
lugar a  uma paisagem mais  aberta,  com arvoredos mais  esparsos  e

36



capins dourados. A luz do sol finalmente podia atingir as faces dos
bravos aventureiros. Mas a tarde o sol sumia e voltava a dar lugar as
sombras, pois eles estavam no sopé de uma imensa montanha!

A área mais aberta também permitia aos aventureiros uma visão
mais ampla. E o que eles avistavam a dezenas de quilômetros a frente
os deixavam sedentos de curiosidade: entre a enorme montanha já
citada, ao lado, e outra menor, a frente da trilha, havia um vale e nele
parecia  haver  uma  cidade.  Sim!  Uma  civilização  nunca  antes
contatada  por  nenhum  escoteiro  de  Marlon!  Parecia  ser  parte  do
caminho do qual Lorna estava rumando os heróis.

Após um dia e meio de caminhada eles finalmente chegaram até o
vale. A cidade permanecia de portas abertas, sem nenhum guerreiro
guarnecendo  os  muros  que  pareciam  existir  apenas  para  evitar
animais selvagens.

– Presumo que seja uma cidade sem contendas com outras tribos,
talvez nem conheçam a guerra! – Exclamou Baynard, que tende a ser
versado  em  assuntos  antropológicos,  devido  ao  seu  interesse  no
desconhecido.

Entraram cautelosos na cidade. Os moradores apareciam em seus
afazeres cotidianos, mas algo estava obviamente estranho aos olhos
dos recém-chegados: os aldeões estavam todos pelados.

Completamente  nus,  e  não  eram  corpos  esbranquiçados,  eram
corpos bronzeados, afinal, nunca usaram roupas desde que nasceram.
Esses  estranhos  aldeões  eram  também  mais  peludos;  mesmo  as
mulheres,  embora  com  corpos  belos,  possuíam  pêlos  pelo  corpo,
muitas tinham o busto cabeludo. A cor do pêlo deles era castanho
amarelado.

–  Alguns  são  tão  peludos  que  chegam  a  parecer  animais!  –
Exclamou Ariost.

– É compreensível! – responde Baynard – Imagino que antes de
inventarmos roupas também éramos peludos.
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–  Não  estou  vendo  Dragão  nenhum  Lorna.  –  Comenta  o
impaciente Alano.

– Tô fazendo o que eu posso! Foi aqui, nessa cidade, que eu acordei
depois de ter adormecido no buraco onde o dragão me deixou.

–  Quer  dizer  que  fora  essa  tua  fuga  heroica?  Simplesmente
acordastes em cima de alguma saca de farinha por aqui? Como uma
pinguça?

– Ora, foi meio que uma fuga sim. Eu devo ter batido a cabeça e
esquecido de como eu fugi!

–  Quem  sabe  então,  se  eu  te  chacolhasse  um  pouquinho  e  as
catracas aí dentro voltam a funcionar!

– Pára de brincadeira Alano, não sabes como foi para mim acordar
no meio dessa gente… despudorada!

– Achou os aldeões despudorados? Eu pensei que você se sentiria
em casa já que você gosta de desfilar nua naqueles protestos ridículos
que você faz com a Guilda das Indolentes.

Lorna mostra a língua.
– Mas parece que aqui nós é que chocamos os observadores por

estarmos usando roupas. – Comenta Ariost.
Assim que os aldeões notaram a chegada dos viajantes, apontaram

o dedo para eles e gargalhavam sem parar. 
Ao  ouvir  os  comentários  sem  sentido  dos  aldeões  Baynard

reconhece que eles possuem um idioma próprio. 
– Eles não falam bruidin*, e isso não melhora as coisas.
Ariost observou que eles nunca usavam os fonemas r, s, d, t, q ou z.

Isso porque o tamanho da língua deles era a metade de uma língua
humana. Mas pronunciam muito bem palavras com b, p, f, g, m e v. Já
as vogais eram mais que as nossas conhecidas cinco vogais; eles possu-
__________________________________________________________
* Idioma (fictício) falado pelo povo de Marlon. Corresponde, hipoteticamente, ao proto-indo-
europeu.
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íam,  ao  que  parece,  oito  vogais,  sendo  as  cinco  vogais  mais  duas
intermediárias, uma entre A e E e outra entre O e U e uma oitava
vogal, um som descendente, se assemelhando ao um rápido “au”. De
fato, as vogais eram os fonemas predominantes no idioma deles.

– Anaxim…
– A não Baynard, vai dizer que esse seu mestre Ambrósio, com

quem enchestes o saco a viagem toda, também escreveu sobre essa
gente estranha dessa cidade.

– Só ia comentar que Anaximandro Ambrósio escreveu em outra
obra,  não  em  seu  bestiário,  que  poderiam  haver  outros  tipos  de
pessoas, não humanas, vivendo isoladamente em lugares remotos.

Baynard  apelidou  esse  povo  carinhosamente  de  Agogwe,  tirado
direto dos escritos de Anaximandro Ambrósio, sobre um povo peludo
misterioso.

Os Agogwe não eram um povo primitivo. Visto que o povo de
Marlon utilizava ainda o cobre em sua metalurgia, os quatro viajantes
ficaram maravilhados quando os  aldeões mostraram, na forjaria  da
cidade, a fundição da liga de bronze. Embora não forjassem espadas,
pois  não  conheciam  esse  objeto,  forjavam  apenas  ferramentas
agrícolas de bronze.

Embora  trabalhadores  e  inteligentes,  os  Agogwe  pareciam  um
tanto idiotas  quando não tinham nada importante para fazer.  Eles
tinham uma brincadeira de chutar a  bunda um do outro,  riam de
tudo,  alguns  rodavam  até  cair  de  tontura  e  outros  davam,
irritantemente, voltas por uma das quadras da cidade gritando sem
parar.  Apesar  disso,  tudo  era  muito  interessante  para  os  quatro
viajantes.

Mas  os  heróis  não  estavam  em  uma  viajem  de  férias.  Logo  se
aperceberam disso e tentaram se comunicar com os aldeões sobre o
Dragão.
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– “Dragão, dragão” – repetiam, esperando frustradamente que os
aldeões entendessem algo.

No  que  Baynard  preferiu  proferir  “Furibundo”,  os  aldeões  em
volta, imediatamente, se prostravam e repetiam “Fougibouunduu”

– “Furibundo”- Repetiu Ariost.
– “Fougibouundu” – Repetiram os aldeões, temerosos.
–  Eles  parecem  venerar  ou  temer  Furibundo  –  Conclui  Alano

seguido imediatamente pelo “Fougibouundu” dos aldeões.
Os  aldeões  apontavam  para  o  cume  da  grande  montanha.  Os

aventureiros  logo concluíram que seria  a morada do mal nomeado
dragão.

Os estranhos aldeões forneceram uma casa que estava vaga para
abrigar  os  visitantes.  Durante  a  noite,  os  aldeões  fizeram  uma
estranha “festa de boas vindas”, meio teatral, para entreter os novos
amigos.

Um  deles  parecia  se  portar  como  o  dragão,  com  os  braços
estendidos  como  asas.  Os  outros,  três  ou  quatro,  usando  lençóis,
caíam diante das estripulias do “dragão”. Depois riam até segurarem
as barrigas.

Enquanto  Alano,  Ariost  e  Lorna  olhavam  intrigados,  Baynard
parecia preocupado. Pelo visto, ele interpretava os aldeões de lençol
como sendo uma representação deles próprios, os visitantes vestidos,
e de seu fim diante do sopro chamejante de Furibundo.

Mais  uma  noite  avança  e  a  sombra  do  dragão  mortífero
atrapalhando o sono de nosso singelo herói, Baynard.
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Cena 7 – Matando de Rir

Antes  do  sol  se  pôr,  os  quatro  rumam para  o  cume  da  grande
montanha. Guiados por uma estrada estreita,  mas bem conservada,
com escadas,  corrimãos  e  parapeitos,  que  levava  até o  cume.  Pelo
visto, a estrada fora construída pelos próprios Agogwe.

As  horas  se  passavam  rápido  na  dura  caminhada  pela  estrada.
Quanto mais subiam, mais ofegantes e frios eles ficavam, visto que o
ar  ficava  mais  escasso  e  a  neve  predominada  cada  vez  mais.  Ele
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tiveram  que  usar  as  roupas  mais  pesadas,  que  tinham  levado  por
precaução.

Quando se aproximaram do cume da montanha, já próximos do
anoitecer, notaram ruínas jazendo em um pequeno platô. As ruínas
pareciam  um  portão  para  o  subterrâneo:  mas  suas  colunas  já  se
dobraram e seu teto já se tornou entulho pelo platô.

Estrondos  de  asas  rasgam o céu!  Furibundo aparece  em meio  a
nevasca, em um voo rasante, e pousa bem em frente aos aventureiros,
impedindo a passagem deles para a masmorra.

Furibundo puxa fôlego e sopra em nossos pobres heróis tudo o que
ele tem: um bafo terrivelmente fétido que dá náuseas e  tonteia os
nossos heróis, mas nenhum fogo.

– Por Dagda, esse hálito é mais fedido que a bunda da Lorna. –
comenta Alano.

– Preferia que ele tivesse soltado fogo! – Resmunga Ariost.
– Pelo visto, Furibundo perdeu seu sopro flamejante. O ar gélido e

escasso  das  montanhas  deve  impedir  que  ele  acenda  suas  chamas.
Porque  morar  em  um  lugar  tão  hostil  à  sua  arma  mais  temível
Furibundo?

Furibundo responde com sua voz retumbante:
– É só uma amigdalite! Pensem nesse lugar gélido como o terraço

do meu grande e temível castelo, que é essa montanha. Acreditem
piamente quando eu afirmo que prefiro a porta da frente. Não pensei
que  alguém  se  atrevesse  a  empreender  tamanha  viajem  até  essa
entrada esquecida do meu covil.

E pensem em mim como… a Esfinge das Montanhas, que tal!
O Dragão arranca a copa de uma grande árvore, enfeita a cabeça e

se  debruça  em frente  aos  heróis,  se  divertindo  ao  imitar  posturas
efeminadas.

– Você raptou meu irmão, sua lagartixa avantajada!
– Ah! O rapaz. Faz uns anos que eu crio ele; tipo um cachorrinho. 
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“Dou comida, dou carinho. Até arrumei uma fêmea pra ver se ele
cruza mas… ah ela está aí. Voltou.”

“Sabe,  eu  a...doro  formar  casalzinho,  mas  essa  mulher,  além de
feder,  é  insuportável,  chateou  o  Breno  e  eu  pus  ela  pra  fora.  A
embebedei e a levei lá em baixo, onde aqueles habitantes peludinhos
me idolatram, pensando que eu sou temível.”

– A Esfinge dá um enigma para os viajantes resolverem. É isso que
você pretende Furibundo? Se resolvermos seu enigma, nos devolve
Breno?

– Devolver… AHAHAHAHA!!! Acham que vou entregar o meu
bichinho assim? Mas eu poderia até levar vocês pra dentro também,
no caso; dou um potinho com comida todo o dia! Menos ela, ela não
entra!

Então Ariost sussurra:
– Se ele nos levar pra dentro teremos uma chance de escapar com

Breno! – Concordantes, os três amigos aceitam o desafio:
–  Muito  bem – Diz  Alano tomando  a  frente  –  pode  nos  dar  o

enigma. Valendo a oportunidade de sermos seus bichos de estimação.
– Ai gente, eu não sei! Façam alguma coisa pra me surpreender.

Adoro piada, o Breno conta umas ótimas.
– Piada… ok.
– Cada um dos três conta uma e se eu não gostar de, pelo menos,

uma, eu como vocês todos. Menos ela, que deve ter um gosto muito
ruim.

Ariost começa sua piada:

“Quanto tu, dragão, levou a Lorna para o Breno. O Breno disse a
ela:

– Preciso de você no meu jardim!
– Ai que romântico – responde a Lorna – e que flor eu seria?
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– Não serias uma flor, serias estrume!”

– Hum! Boazinha! Mas não o bastante. Eu quero gargalhar. Tenta
você, agora, lourão.

Baynard agora tenta fazer o dragão rir.

Bom, lá em Tames, minha cidade, um mensageiro muito gordo e
corpulento chegou pedindo informação sobre como chegar ao castelo.
Depois  que  eu  o  informei  o  caminho  ele  perguntou:
“E será que eu consigo passar lá hoje?” Eu respondi: “Claro que sim, o
dia que for, se até uma carroça de feno passa naqueles portões, porque
você não passaria?”

– Hãhã! … não. A última chance é do esbelto arqueiro de vocês.
Caso contrário, mnham mnham, se é que você me entendem. Hã... Eu
já falei “Menos ela”?

Alano sempre teve boas sacadas. Naquele momento ele percebeu
que os seus nobres amigos estavam tentando ser engraçados; estavam
tentando  fazer  o  dragão  rir  de  piadas,  não  muito  boas,  por  sinal.
Quando seria muito mais fácil, dado ao desprezo que o dragão sente
por seres humanos, fazê-lo rir por ser ridículo. Então, Alano solta a
pior  anedota  que  conseguia  imaginar,  na  esperança  de  fazer
Furibundo rir de sua incompetência:

Um grupo de pescadores conversava sobre peixes estranhos. Um
deles comentou: “Sabia que existe um peixe tão estranho que já vem
salgado?”  E  os  colegas  exclamavam:  “Anan  dos  céus,  que  peixe
prático. Qual o nome dele?” O pescador respondeu: “Salmão.”
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–  “Mais  que…  puffHUAAAHAHAHAHA!!!”  –  Furibundo  sai
voando e gargalhando para todos os lados. – “A vida dele depende de
uma  piada  e  ele  conta  essa  piada  idiota!  AHAHAHAHA!!!  Que
humanos  imbecil.  AHAHA  Biltre,  fúfio  e  ridículo  esse  arqueiro
HOOOAAHUAHUA!! COF, COF…”

Voar e rir tanto demandava muito oxigênio.  Naquela altitude, a
nevasca e o ar rarefeito, que faziam mal a Furibundo, eram puxados
incessantemente pelos enormes pulmões do imperioso dragão. Que
perdeu oxigênio, lá no alto, e já não mais estando acima do platô, caiu
montanha abaixo. Embora todos tenham ouvido um som desajeitado
lá embaixo; não se sabe se Furibundo sobreviveu à queda.
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Cena 8 – Te Achei!

Os heróis entraram na masmorra do dragão e resgataram Breno.
Quando  Alano  reencontrou  Breno  foi  muito  emocionante.  Breno
abraça seu irmão, depois põe a mão no ombro de Alano e diz:

– Meu irmão. Tem algo que eu venho querendo dizer a você todos
esses anos.
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Com  olhos  cheios  de  lágrimas,  carregadas  de  saudades,  Alano
responde:

– Fales o que quiserdes, meu irmão!
Então Breno olha nos olhos de seu irmão e diz:
– Te achei! – e começa a correr.
– Mas ainda tá valendo aquele pique-esconde? Vais correr até o

local  onde  contastes  para  eu  me  esconder  faz  sete  anos?  Lá  no
matagal? São dias até lá!

– Mas eu vou chegar primeiro.
Os dois irmãos apostam corrida até o matagal, até a mesma pedra

que tinham começado o  pique-esconde  a  sete  anos  atrás.  Ariost  e
Baynard, mais velhos, tentam alcançá-los, como adultos responsáveis.

Já Lorna alcança os dois para revelar a Breno que tinha mesmo se
apaixonado  por  ele.  Breno  retribui  seus  encantos  com  algumas
condições: fez Lorna jurar deixar a Guilda das Indolentes… e também
depilar o sovaco e tomar banho todos os dias. 

Lorna aceitou e teve mesmo casamento aquele ano, para a alegria
da rainha, que deu uma festa com muita comida e um bolo enorme!
Mesmo triste por seu marido Kelvin I tê-la deixado por uma grega e
nunca mais voltado, a rainha Daylís se divertiu muito no casamento.

Baynard tem agora o respeito de toda Marlon e todos olham suas
crenças em bestas míticas como algo plausível. Seu admirado magister
Anaximandro  Ambrósio  é  agora  visto  como  um  grande  sábio  de
tempos remotos.

Na festa, Alano impressiona as mocinhas do reino, contando como
matou o dragão com um tiro certeiro de flecha… sei!. Todas as moças
do reino queriam ser a namorada de Alano. Mas Alano se cansa de
tanta atenção e foge para a floresta, pois sabe que precisará de tempo
para escolher uma moça que goste.
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Ainda na festa, adivinhem em que mãos cai o buquê jogado pela a
agora bela e asséptica noiva Lorna: Nas mãos do nosso herói mais ou
menos corajoso, Ariost! No mesmo momento a agora solteira rainha
Daylís lança seu olhar em Ariost e abre um sorriso sedutor.

FIM
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