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Dizem que o sonho é algo que queremos que aconteça ou que tememos que acontecesse, 

mas na verdade estamos enganados, quando dormimos profundamente a nossa alma se 

solta de nosso corpo e viaja por outros mundos ou outras dimensões, mas poucas 

pessoas realmente conseguem se lembrar do que acontece nessas viagens entre 

dimensões e também menos pessoas ainda conseguem ir para a mesma dimensão 

sempre, isso é o que chamamos de LIGAÇÃO TOTAL. 

Se uma pessoa é morta em outra dimensão onde ela está em uma ligação total, seu 

corpo na terra não mais acordará. Se elas simplesmente forem mantidas presas nessa 

outra dimensão elas ficaram como em Coma na Terra. 

 

 

Era um garoto pacato, simples, comunicativo e sonhador, alguns achavam que ele era 

louco outros admiravam seu jeito mal sabiam eles que ele possuía um dom e que isso 

iria afetar todos que estivessem ao seu redor! 
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Sônia- Dado Acorde 

Dado- O que ouve mãe 

Sônia- Está na hora de ir trabalhar, por que você está tão suado? 

Dado- Eu tive um sonho estranho, era um tipo de batalha por alguma coisa que eu não 

me lembro bem. 

Sônia- Esquece isso garoto, vai tomar um banho que já estás atrasado. 

 

Essa foi a primeira vez que Dado sentiu vestígios de seus sonhos. 
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Seu nome era Eduardo, apelido Dado, filho de Sônia e 

Augusto Crauss, tinha dois irmãos Paulo e Patrícia e um 

grande amigo Alex que tinha uma irmã Katrine. 

Dado trabalhava como repórter em um jornal 

na pequena cidade de Novo Horizonte, junto 

com seu fiel amigo Alex passavam por vários 

apuros, trabalhavam juntos, um repórter e o 

outro Fotógrafo. 

Disputavam as mesmas garotas, mas sempre se entendiam 

Dado nutria alguns sentimentos por Katrine irmã de Alex que 

não concordava com isso. 

Editor Chefe- Tenho um trabalho interessante pra vocês 

investigarem, três pessoas foram encontradas em coma em 

uma gruta onde supostamente estavam acampando, vão lá e 

descubram tudo que puderem. 

Alex- Dado vai na frente que eu vou passar em casa pra pegar 

minha lente noturna, La dentro da gruta deve ser escuro. 

Dado- Nos vemos lá. 

Dado pega seu carro e ruma ao lado norte da cidade, pra um 

lugar conhecido como Praia Verde, mais precisamente a Gruta 

de Praia Verde.  
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Chegando lá ele sente uma sensação estranha e começa a suar frio, não era medo, essa 

era a primeira vez que Dado vinha até aquela gruta, mas era como se ele já estivesse 

ido ali. Pouco depois Alex chega. 

Alex- Está tudo bem Dado. 

Dado- Ã! Não me assusta Alex. 

Alex- Pensou que fosse o que? O bicho papão? (risos) 

 

Dado- Não sei, estou com um sentimento estranho é como se eu tivesse vivido algo 

incrível nessa gruta. 

Alex- Vai dizer que já trouxesse uma menina pra cá? 

Dado- Claro que não, pelo menos não que eu lembre. Mas você ta vendo alguma coisa 

estranha. 

Alex- Pra mim que já vim varias vezes aqui ta tudo normal. 

Dado- Tire umas fotos e vamos sair logo daqui 

Alex- Essas pessoas devem ter usado drogas, é overdose e entraram em coma, as 

pessoas adoram essas historias de abdução. 

Dado- Alex revele essas fotos e deixe em cima da minha mesa. 

Alex- Por quê? Você não vai voltar para o jornal? 

Dado- Hoje não, eu não estou me sentindo muito bem. 

Alex- Quer que eu te leve pra casa? 

Dado- Também não estou tão mal assim. 

Chegando em casa, Dado quase desmaia 

Sônia- O que ouve filho. 

Dado- Nada não mãe só, eu preciso descansar, vou me deitar. 

Sônia- Mas são 3 da tarde, não seria bom você ir a um médico? 
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Dado- Não mãe, eu estou bem. 

Sônia- Não parece. 

Dado- Me deixa! 

Ao dormir Dado volta a uma gruta muito parecida e vê uma menina deitada, quando 

vai se aproximando... 

Sônia- Dado, acorda! 

Dado- O que houve? 

Sônia- Achei melhor chamar o Dr. Pedro. 

Dado- Falei que não precisava mãe, a senhora me trata como se eu fosse uma criança. 

Sônia- Pra mim você será pra sempre meu bebê, estamos te esperando na sala. 

Dado- Como vai Doutor? 

Dr. Pedro- Bem Dado e você? Parece que não está muito bem, me conte o que houve o 

que estás sentindo? 

Dado- Eu estava na gruta onde as pessoas foram encontradas com overdose. 

Dr. Pedro- Não foi overdose! 

Dado- Como não? 

Dr. Pedro- Eu examinei os três e fiz todos os exames e não encontrei droga alguma em 

seus organismos. 

Dado- Intrigante! 

Dr. Pedro- Mas não vim aqui pra falar deles e sim de você, continue. 

Dado- Pois então, ao chegar lá comecei a suar e senti uma fraqueza e uma dor de 

cabeça muito forte. 

Dr. Pedro- que parte da cabeça? Atrás, na frente? 

Dado- Atrás. 
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Dr. Pedro- Vou te receitar um remédio, preciso que vá ao meu consultório para 

fazermos exames, isso pode ser somente stress ou desgaste, vê se come direito, uma 

alimentação saudável nos faz termos uma vida saudável. 

Dado- Ok. 

Sônia- Tchau doutor. 

Dr. Pedro- Se cuida garoto! 

Dado- Mãe você viu meu celular? 

Sônia- O que você vai fazer? 

Dado- Achei! Vou ligar pro Alex, ele precisa saber que os três não 

estavam drogados. 

Alex- Alô! 

Dado- Alex eu tenho novidades! 

Alex- Daí meu amigo? Estás melhor? 

Dado- Sim, mas soube de uma coisa interessante, os três não 

estavam drogados. 

Alex- Aham, já saiu o laudo médico eu já tinha visto isso. E você 

tem alguma tese para o que pode ter acontecido? 

Dado- Não, nada nem idéia. 

Alex- Pois é até um senhor me procurou com uma tese ridícula, 

mas eu deixei pra lá, tem cada louco hoje em dia. Bom amanha nos 

vemos descansa hoje, essa matéria é só pro caderno quinzenal, 

então temos tempo. 

Dado- Beleza, abraço! 

No outro dia ao chegar ao jornal souberam de outro caso, mais uma 

pessoa está em coma. 



~ 9 ~ 
 

Dado- O que esta havendo nessa cidade? 

Alex- Onde foi dessa vez? 

Editor Chefe- Esta pessoa estava passando férias no Lago Centenário. 

Alex- que estranho, gruta, lago! 

Editor Chefe- Pessoal preciso de resultados, teorias alguma coisa vamos. 

Alex- Pô chefe ta sinistro! 

Editor Chefe- Se virem, Dado por que estás tão calado hoje! 

Dado- Nada não! A gente vai dar uma olhada neste caso também, ver se tem alguma 

coisa em comum! 

Alex- O que você pretende fazer? 

Dado- Vamos ao Lago Centenário, não temos outra opção! 

Na saída do jornal eles encontram um velho mendigo. 

Venim- Posso falar com você? Talvez me escute já que seu amigo não quis me ouvir! 

Alex- Esse é o velho da teoria ridícula que te falei por telefone. 

Dado- Alex vá até o lago e bata fotos, vou ouvir o que este senhor tem a me dizer! 

Alex- Mas Dado? 

Dado- Vai depois a gente se fala! Senhor nós vamos à lanchonete e me conte o que o 

senhor sabe! 

Na lanchonete... 

Dado- Bom me conte sua teoria, senhor? 

Venim- Meu nome é Venim, e o que vou te contar parece loucura, mas não é. Alguém 

conseguiu a ligação total entre o mundo real e o mundo dos sonhos. 

Dado- Que isso? O senhor é louco? 

Venim- Não garoto, me deixe explicar melhor. Quando dormimos profundamente a 

nossa alma se solta de nosso corpo e viaja por outros mundos ou outras dimensões, 
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mas poucas pessoas realmente conseguem se lembrar do que acontece nessas viagens 

entre dimensões e também menos pessoas ainda conseguem ir para a mesma dimensão 

sempre isso é o que chamamos de LIGAÇÃO TOTAL. 

Se uma pessoa é morta em outra dimensão onde ela está em uma ligação total, seu 

corpo na terra não mais acordará. Se elas simplesmente forem mantidas presas nessa 

outra dimensão elas ficaram como em Coma na Terra. 

Dado- Sinceramente o senhor não espera que eu acredite? 

Venim- Eu sempre pensei que eu era a única pessoa que poderia fazer a ligação total, 

até que descobri mais sete pessoas com esse poder pena que quatro já foram mortas, 

uma não acredita em mim e a outra é quem esta ocasionando a morte. Só sobrou você! 

Dado- Desculpe meu senhor mais acho que perdi meu tempo, vou pagar esse café e se o 

senhor também quiser comer mais alguma coisa, fica este dinheiro como esmola. 

Venim- Você não entende mesmo, eu não preciso de dinheiro, você avalia as pessoas 

pelo que elas vestem? Eu estava enganado com você Eduardo Crauss, mas antes de 

dormir diga “Ham domun terás” isso é como um mapa para minha dimensão. 

Dado- Louco! Viva bem no seu mundo. 

Venim- Boa sorte! 

E o velho saiu andando tranquilamente. Chegou à noite e aquelas palavras ficaram 

latejando em sua cabeça. 

Dado- Ridículo! 

Sônia- O que é ridículo Dado? 

Dado- nada não mãe irei me deitar. 

Deitado em sua cama, Dado resolve arriscar! 

Dado- Ta bom o senhor ganhou, “Ham domun terás”! 

Pouco tempo depois... 
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Dado- Onde eu tava com a cabeça não aconteceu nada, aquele velho é só um louco. 

Em fim ele dorme... 

 

 

E de repente se vê em uma mata perdido, sai correndo e encontra pessoas vestidas 

estranhamente e se assusta, mas logo em seguida ele vê a garota mais linda que seus 

olhos já viram. Virou-se para o lado e viu seres estranhos, não eram humanos 

pareciam quimeras, mutações entre humanos e animais. Perdido sem saber o que fazer 

ele fala novamente. 

Dado- O que é isso? Será só um sonho? O velho? Já sei “Ham domun terás”! 

Nesse momento Dado volta ao mundo real, acorda assustado, pois esse foi o sonho 

mais real de sua vida. Ao amanhecer ele procura por Alex e conta a história pra ele. 

Alex- Andasse bebendo? 

Dado- Alex é sério, o velho pode ter razão! 

Alex- Isso é contagioso, por que se for fica longe hsiuahsiahsiahsia. 

Dado- Alex não é brincadeira, eu sei o que eu vi, meu corpo sentiu. 

Alex- Cara te conheço há tanto tempo, você é como um irmão pra mim, mas estas 

exagerando, estás muito obcecado com essa história, vou falar com o chefe é melhor 

você descansar, sei lá tirar umas férias? 

Dado- Espera um pouco o velho me disse que tinha outra pessoa que podia fazer a 

ligação total e que não acreditava, será que é você? 

Alex- A não agora ta demais, Dado tu ta com problema irmão! 
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Dado- Alex eu quero que você vá dormir lá em casa hoje, por favor, preciso da sua 

ajuda. 

Alex- Ta bem, eu vou mais chega desse papo de mundo dos sonhos. 

Chega a noite e Alex vai para a casa de Dado. 

Dado- gostaria que você repetisse uma coisa antes de dormir. 

Alex- Dado a gente já cresceu sabia? 

Dado- Cara só diz assim “Ham domun terás”! 

Alex- O que quer dizer? 

Dado- Pelo que eu pesquisei significa “Libero minha alma do meu corpo”, só dizer não 

vai doer nada. 

Alex- Ta bom, pra você parar com essa cisma “Ham domun terás”. 

Os dois caem no sono e incrivelmente chegam juntos ao MUNDO DOS SONHOS. 

Dado- Agora você acredita? 

Alex- Onde nós estamos? 

Dado- Aqui é o lugar que eu te falei. 

Alex- A gente está sonhando? 

Dado- depende do ponto de vista! Alex se esconda! 

Alex- O que era isso parecia um Homem-Urso, mais isso não existe. 

Dado- É aqui parece que existe. 

Alex- Será que são do bem ou do mal? 

Dado- Não sou eu quem vai descobrir, vamos sair daqui. 

Alex- Mas como? 

Dado- Ham domun terás! 

Alex- Então ta né Ham domun terás! 

Os dois acordam e Alex pergunta a Dado: 
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Alex- Isso foi real. 

Dado- Já visse duas pessoas se falarem em sonhos? 

Alex- Não 

Dado- Então acho que foi real, era isso que eu estava tentando te dizer. 

Alex- Então aquele velho não estava mentindo, que loucura, o que vamos fazer? 

Dado- Temos que encontrá-lo novamente. Mas amanha, vamos voltar a dormir, mas 

nada de usar aquelas palavras. 

No outro dia de manhã os dois começam a procurar pelo velho senhor Venim, mas não 

acham nenhum registro, nenhum rastro, até que Dado chega em casa... 

Sônia- Filho chegou uma carta pra você! 

Dado- Carta? Quem é o atrasado que não tem Email? 

Sônia- Nem todo mundo é ligado a essas tecnologias filho. 

Dado- Deixe-me ver mãe! 

 

Prezado Senhor Eduardo Crauss, fico feliz em saber que você realmente consegue fazer 

a ligação total e que convenceu seu amigo Alex sobre o Mundo dos Sonhos, mas a 

coisas ainda que vocês não sabem. 

Preciso que vocês venham até minha casa na capital, digam a suas famílias que vocês 

vão para um treinamento de mais ou menos um mês. Ah e quanto a seus empregos 

esqueçam eles agora vocês irão trabalhar pra mim, vocês estenderão quando chegarem 

aqui: segue endereço ... 

At.: Veríssimo Nimlaster 

 

Dado- O velho mendigo é o milionário Veríssimo Nimlaster, eu não estou mais 

entendendo nada, preciso contar para o Alex. Mãe to indo na casa do Alex. 
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Chegando a casa de Alex... Dlim DOM 

 

Katrine- Já vou! Ah é você Edu! 

Dado- Oi meu anjo, quanto tempo, você está cada vez mais linda! 

Alex- E tu cada vez mais cafajeste! 

Katrine- Brigada Edu, Alex não fala assim com ele!  

Alex- Kati pra dentro a gente tem uma conversa seria. 

Dado- Recebi uma carta, quero que tu a leias! 

Alex- Mas Veríssimo Nimlaster não é o Milionário que mora naquela mansão da 

capital, até fizeram uma reportagem com ele e passou na TV. 

Dado- Pois é o mendigo na era mendigo era milionário, deve ter feito isso pra gente 

não reconhecer, não queria que a gente fizesse por dinheiro. 

Alex- E agora o que você pretende fazer? 

Dado- Eu estou a fim de aceitar sua proposta, quero descobrir mais sobre essa outra 

dimensão! 

Alex- Eu vou com Você. 

Dado- Posso ir me despedir da tua irmã? 

Alex- Nem pense nisso, meus pais estão trabalhando então vou conversar com eles hoje 

à noite. 

Dado- Temos que falar com o Chefe, pedir demissão, o pior é minha mãe ela não vai 

aceitar, meu pai é tranqüilo. 

Alex- Teu pai já chegou de viagem? 

Dado- Chega hoje à noite. 
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Eles se despedem e Dado vai até o Jornal e explica que ele e Alex irão fazer um curso 

de um mês na capital, seu chefe, resolve dar férias pra eles e não demiti-los, já em casa 

a coisa complica sua mãe não gostou da idéia de Dado ficar um mês fora de casa junto 

com Alex, mas seu pai como sempre o Apoiou. 

Já Alex não teve problemas com sua família à única que ficou triste foi Katrine e ainda 

não foi por causa dele e sim por que ele levaria junto o Edu! 

Dado- Alex pronto? 

Alex- Vamos nessa! 

Com suas bagagens feitas eles rumaram para a Capital Vale do Paraíso, chegando lá 

se impressionaram com o tamanho da Mansão de Venim, ou melhor, Veríssimo 

Nimlaster, que os recepcionou e explicou o porquê se aproximou como mendigo. 

Mostrou a casa e mostrou uma sala especial, que parecia um ambulatório. 

Venim- Esse lugar existe por que nós iremos ficar muito tempo no mundo dos sonhos, 

então nós ficaremos em coma e precisaremos de cuidados. 

Alex- quando você diz muito tempo, o que você quer dizer? 

Venim- No mundo dos sonhos existem duas grandes diferenças para o mundo real, 

primeiro o tempo lá passa bem mais devagar, diria que chega a ser metade do tempo no 

mundo real, por tanto dois meses lá é um mês aqui. 

Dado- E qual a outra diferença? 

Venim- achei que essa diferença vocês haviam reparado, mas se não notaram foi por 

que passaram muito pouco tempo lá, a outra diferença é a gravidade que lá equivale a 

apenas 60% da do planeta terra. Por tanto vocês serão bem mais velozes que os seres 

que existem lá. 

Alex- falando em seres o que era aquele Homem Urso que a gente viu? 
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Venim- Sei que vocês estão cheios de perguntas, mas é melhor vocês descansarem e 

fazerem uma refeição caprichada por que durante dois meses vocês não vão ter nenhum 

manjar dos deuses! 

Eles descansaram e foram jantar em fim chegou a noite e cada um recebeu um presente 

de Venim, um cristal e se deitaram em uma câmara onde foram para o Mundo dos 

Sonhos. 

  

 

 

 

 

Venim- Sejam Bem vindos a vila Lastin. 

Eles olham ao redor e notam que estão em uma 

espécie de tribo indígena, mas que possui uma 

certa arquitetura desenvolvida, onde todos na 

vila param para olhá-los. 

Dado- Senhor nós temos muitas 

perguntas. 

Venim- Calma garoto, vocês 

terão suas respostas com o 

tempo, primeiro quero que 

vocês conheçam a vila Lastin,  
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Geili vai acompanhá-los para que vocês se situem e mais tarde eu explicarei tudo, por 

que trouxe vocês aqui. 

Alex- Dado to apaixonado. 

Dado- Do que você ta falando. 

Nesse instante Dado olha para o lado e vê Geili, é parece que o mundo dos sonhos 

começou a ficar mais interessante para os dois amigos. 

Geili- Vocês dois me acompanhem vou mostrar nossa vila. 

E os três saem pela vila e ficam impressionados com tamanhas belezas naturais do 

lugar. 

Alex- Isso aqui até parece um sonho. 

Geili- Mas não é eu sei de onde vocês vieram vocês fizeram a ligação total, vocês dois 

são a esperança de muita gente de nosso povo. Saber que mais 2 pessoas conseguiram 

a ligação total é incrível, até hoje só Venim e Jarel tinham conseguido. 

Dado- Como assim, Venim falou que eram 7 pessoas e que 4 estavam mortas. 

Geili- Não sei por que o Venim mentiria para vocês, mas ele está procurando por vocês 

há muito tempo. 

Alex- Eu não entendi sua preocupação Dado? 

Dado- Nada não depois a gente conversa. 

Nesse momento salta de traz de uma árvore um ser meio homem meio urso e os atacam, 

mas com incrível velocidade e força Alex o acerta. 

Geili- Incrível! Vocês são realmente fortes a rápidos. 

Dado- É a gravidade mais baixa, estamos acostumados com outra gravidade aqui 

somos mais velozes e fortes. 

Geron- Desculpe me atacá-los assim, eu só queria testar a força de vocês, meu nome é 

Geron também sou da vila Lastin. 
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Geili- Geron é um dos nossos guerreiros, um dos poucos que conseguiram fazer a fusão 

e permanecer consciente. 

Alex- Fusão como assim fusão? 

Geili- É melhor nós voltarmos, Venim vai explicar tudo a vocês. 

Chegando novamente a vila, eles são levados até Venim. 

Venim- Meus caros pupilos eu garanto que vocês têm muitas curiosidades. 

Dado- Realmente, tem muita coisa estranha aqui. 

Alex- O que é aqueles seres que parecem homens misturados com animais? São 

experiências genéticas? 

Venim- Não, apesar de conhecer seu mundo, não é muito fácil desenvolver tecnologias 

aqui, principalmente pela falta de alguns minerais utilizados em circuitos digitais.  

Dado- o que são aqueles seres. 

Venim- São pessoas que por uma causa se propuseram a usar o diamante e se fundir 

com um animal para se tornarem mais fortes e lutarem pela nossa vila. Deixe eu lhes 

contar a nossa historia. 

Esse mundo é dividido em 2 por um grande oceano, do nosso lado existem 8 grandes 

vilas, a vila Lastin sempre foi o maior, nós vivíamos em perfeita harmonia, até Groove 

Chaster rei da vila Chee resolveu atravessar  o  oceano lá ele encontrou com criaturas 

aterrorizantes, e acabou descobrindo o diamante verde, ele tem o poder de unir 2 seres 

vivos e diz a lenda que a uma batalha entre eles nessa união e o que sobrevive toma 

conta do outro, normalmente os animais vencem e acabam saindo seres bizarros e sem 

inteligência, mas em alguns casos raros, o homem vence e ele escolhe o que pegar do 

animal que venceu, é o caso do Geron, meio homem meio Urso. O rei Groove viu que 

poderia usar esses seres para dominar as outras vilas e começou a utilizar essas 
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pedras, mas antes que ele pudesse retornar para sua vila ele foi atacado pelos homens 

lobos, dizem que do outro lado do oceano as tribos são apenas de um tipo de animal. 

Dado- O que você quis dizer com homens lobos? 

Venim- De onde você acha que saiu a lenda dos Lobisomens e dos Vampiros? São todos 

seres desse mundo. 

Alex- Então quer dizer que se atravessar o oceano veremos tribos de vampiros e 

lobisomens? 

Venim- Não só isso, os seguidores de Groove partiram em retirada e trouxeram muitos 

Diamantes Verdes e por algum motivo os do lado de lá não atravessam o oceano. Assim 

começaram uma guerra entre nossas vilas e nós perdemos nossa paz, foi então que eu 

descobri o verdadeiro poder da pedra verde, além da fusão ela também pode levar as 

pessoas à outra dimensão, o mundo de vocês. Eu fui a primeira pessoa que conseguiu a 

Ligação Total entre os dois mundos e depois de mim meu filho também conseguiu essa 

ligação, mas sem usar a pedra, segundo ele nossa mente pode controlar a passagem 

entre os mundos, mas desde que ele foi capturado nunca mais consegui achar ninguém 

que pudesse, até que certo dia eu descobri você Alex, claro que você não lembra, pois 

pra você foi apenas um sonho, então comecei a vigiá-lo e criei uma situação para lhe 

intrigar e fazer você procurar por uma resposta impossível e para minha surpresa seu 

amigo Eduardo também veio até nosso mundo, então fui até o mundo de vocês e tentei 

falar com Alex e depois com você Eduardo. 

Dado- Então aquelas pessoas em coma, não têm nada haver com o mundo dos sonhos? 

Venim- Eu usei a pedra verde para deixá-los daquele jeito, provavelmente eles devem 

estar bem. 

Alex- Mas pra que tudo isso? 

Venim- Pra poder trazê-los aqui, essa era a única maneira. 
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Dado- Mentindo pra nós? Nós vamos embora. 

Alex- Esse não é nosso mundo, não temos nada haver com seus problemas. 

Dado- Ham Domun Terás  

Alex- Ham Domun Terás 

Dado- Ué não funcionou? 

Venim- Isso não vai mais funcionar, vocês já tocaram na pedra verde, ainda no seu 

mundo, desculpe-me, mas não posso deixá-los ir, vocês só poderão sair daqui usando a 

própria pedra verde em uma grande quantidade coisa que nós não temos e mesmo que 

tivéssemos, se vocês retornassem acabariam morrendo, esqueceram que estão em uma 

câmara e ela esta cheia de água com nutrientes para que vocês possam sobreviver por 

meses. Então prometo que se vocês nos ajudarem, eu os deixarei ir. 

Alex- Você está nos chantageando? 

Dado- Nós não vamos ajudar ninguém. 

Geili- Por favor, eu vi a força de vocês nós precisamos restabelecer a vila Lastin antes 

que pessoas como Groove acabem com nosso mundo. 

Venim- Hoje cada uma das 8 Vilas tem criaturas poderosas e muito fortes mais sem 

inteligência, são apenas animais, a poucos como o Geron, nós mesmos temos só ele e 

todas as tentativas erradas infelizmente são aniquiladas essas é a nossa tradição. Por 

favor, nos ajudem precisam chegar até a vila Chee e libertar meu filho ele foi a fusão 

mais perfeita e mais forte que esse mundo já viu, mas nem assim ele conseguiu seu 

objetivo eram muitos adversários e ele foi capturado, desde então a vila Lastin somente 

se defende e os outras vilas se aliaram a vila Chee e estamos prestes a deixar de existir. 

Dado- Qual era o objetivo do seu filho? 

Venim- Destruir todo o estoque de diamantes verdes, e acabar com essas criaturas.  

Alex- Mas como ele pretendia fazer isso. 
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Venim- Desde que os aliados de Groove retornaram do outro lado, ninguém mais ousou 

ir até lá e quem tentou não retornou, todas as pedras que temos desse lado foram 

trazidas naquela vez, dizem que são cerca de 200 pedras, 7 vieram parar aqui. 

Alex- Como essas 7 pedras vieram pra você? 

Venim- Nos tínhamos pessoas da nossa tribo entre os aliados de Groove e um dos 

nossos nos trouxe as 7 pedras. 

Dado- E o que vocês fizeram com elas? 

Venim- Como eu falei, uma eu tenho comigo, foi o que eu usei pra ligação total, outra 

meu filho usou, as 2 primeiras foram gastas em testes, que não deram certo, as pessoas 

viraram Animais de estimação, até que Geron conseguiu, logo depois meu filho, são os 

únicos dois exemplos que temos que deu certo e as outras 2 pedras vocês sabem onde 

estão, cada um ganhou uma não é? 

Venim- Por isso que eu confio em vocês e vocês não podem nos abandonar! 

Alex- Bela história, mas não fazemos partes dela, quer, por favor, nos libertar? 

Venim- Desculpem-me garotos, mas não posso. 

Dado- O que tem de tão especial na gente? 

Venim- Como vocês devem ter notado vocês são muito velozes neste planeta, tudo por 

que a gravidade aqui é bem mais baixa que o seu. Com velocidade vem à força, eu 

chego a acreditar que vocês são mais velozes e mais fortes que as melhores mutações 

feitas com a pedra. 

Dado- Se nós ajudarmos você promete nos libertar? 

Venim- Claro que sim, não se considere um prisioneiro, e sim um hospede! 

Alex- Você realmente vai querer ajudar eles? 

Dado- Temos outra opção? Então vamos fazer nosso melhor. 
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Após concordar em ajudar o povo Lastin os dois saem da tenda e são levados por Geili 

até seu dormitório. 

Geron- Mestre por que o senhor não falou do plano de um deles se unir com a águia 

sagrada e se tornar um guerreiro invencível? Essa não era a ideia principal? 

Venim- Calma Geron, isso eles irão fazer por conta própria. 

Geron- Mestre e quanto ao plano de resgate? Quando começaremos? 

Venim- Amanhã mesmo, vamos começar o resgate de meu filho, irá você os dois e Geili. 

Geron- Por que ela irá junto? Só vai nos atrapalhar. 

Venim- Pelo contrario Geili é uma ótima guerreira, sem falar que ela consegue 

manipular os dois, sinto que ambos estão interessados nela. 

Geron- Entendo, então amanhã começa nossa batalha. 

 

 

 

Quando amanhece o dia Dado vai até a cabana de Venim e tem uma conversa a sós 

com ele, sai de lá meio diferente. 

Alex- Dado onde você tava? 

Dado- Conversando com o velho, fui entender um pouco sobre como funciona a 

gravidade pra nós. 

Alex- Hum e ai ele te falo alguma coisa interessante? 

Dado- Nada não só o que eu já imaginava. 

Geron- Estão prontos? 
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Alex- Prontos pra que? 

Geron- Nossa jornada começa hoje. 

Dado- Jornada? Como assim? 

Geron- Nos vamos entrar na vila Chee e salvar o filho do 

mestre e destruir as pedras e então vocês estarão livres. 

Alex- Só nós 3? 

Geron- A Geili vai também. 

Dado- Opa to dentro! 

Alex- Dado o que eu te falei? (sussurrando) ela é 

minha. 

Geron- Que bom que vocês toparam tão facilmente, 

vocês precisam agora de armas, vou lhes apresentar 

o velho Joe, nosso artesão. 

Dado- Eu quero uma espada. 

Joe- Acho que você se daria melhor com um Arco 

Crotus. 

    Dado- O que é isso? 

                Alex- Que legal! 

Geron- Esse é Joe, o criador de nossas armas. 

 

 

 

Joe- O Arco Crotus é uma arma fantástica, além de ser um arco e flecha tradicional, 

também é um bumerangue e pode ser usado como facão, notasse nele duas laminas 
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divididas no meio com espaço pra flechas, nas pontas dois engates para a corda de 

listo(material bastante resistente e flexível) e por fim dois espaços para as mãos. 

Dado- Adorei isso! 

Alex- E eu o que o senhor me aconselha? 

Joe- Você pode ser só uma espada mesmo, sua velocidade vai te ajudar. 

Alex- Só uma espada? 

Geron- Essa não é só uma espada Alex, ela é feita com o uso das penas da Águia 

Branca, porolitileno sólido é o metal mais resistente que há neste planeta, e além de 

tudo é muito leve. 

Joe- Essa espada é única, foi utilizada 4 penas da águia, foi o máximo que 

conseguimos, misturamos com titânio para terminá-la, somente com essa arma você o 

escolhido poderá matar a águia branca. 

Alex- Como assim. 

Geron- Isso é outra história. 

Joe- Entendi vocês ainda não contaram pra eles a idéia principal? 

Dado- Tem mais ainda, o que estão escondendo da gente. 

Geron- Joe meu velho, a idéia principal é salvar o filho do mestre e só. 

Nesse momento aparece Geili, linda, ou melhor, espetacularmente linda! 

Dado e Alex ficam praticamente em transe. E enfim eles partem em sua jornada. 

O Mundo dos Sonhos é dividido em 2 partes separadas por um oceano e do lado da vila 

Lastin existem mais 7 Vilas. 

 Lastin 

 Troten 

 Frosten 

 Turbal 

 Dinoterus 

 Chactoo 

 Pedrius  

 Chee 
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Esta última é onde se encontra o filho do mestre. 

Eles ficam em seqüência e com esse tempo de guerra todos são inimigos de todos, com 

exceção das vilas Troten e Frosten que são controlados por 2 irmãos, então onde eles 

entrarem estarão em perigo. Entre as vilas Turbal e Dinoterus existe a floresta perdida 

de Turbalina, também chamada de Floresta Sagrada, nome dado a partir da vila mais 

próximo, nessa floresta vive os animais sagrados e dentre eles está a Águia Branca dito 

por muitos como o animal mais forte de todo o planeta por ser muito veloz, por ter 

quase 2 metros de altura e por possuir asas de porolitileno sólido o metal mais 

resistente do mundo dos sonhos, além de tudo ela é raríssima, a poucas delas, dizem 

que há no máximo 4 vivas.. Essa ave é praticamente invencível diz à lenda que somente 

o escolhido poderá vencê-la e se fundir com ela virando assim o ser supremo. Nossos 

guerreiros ainda não sabem, mas é pra lá que Geron e Geili estão levando os dois, pois 

eles acreditam que a única maneira de chegar a vila Chee é a Fusão de Alex com a 

Águia Branca! 

Dado- Que lugar é esse? 

Geron- Aqui é a vila Troten, esse lugar já foi um paraíso natural, hoje é praticamente 

um deserto, temos que passar por aqui sem chamar atenção se não nós teremos 

problemas. 

Alex- Ouviu Dado, sem problemas! 

Dado- Sou bem eu que arrumo problemas? 

Geili- Meninos não briguem. 

Eles entram na cidade de Troten e seguem tranquilamente, até que... 

Tauruslite- Vagabunda! 

Uma mulher sai voando de dentro de um bar e cai nos pés de Alex. 

Mulher- Por favor, me ajuda. 
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Geron- Alex não é da nossa conta, vamos em frente. 

Todos olham pra ela sendo espancada e nada podem fazer. Até que Dado não agüenta 

mais. 

Dado- A gente não pode ficar olhando isso sem fazer nada. 

Geron- Não podemos nos meter, senão entraremos numa guerra com a vila inteira. 

Alex- Deixa pra mim Dado, vou acabar logo com isso, estão vendo aquele bar no final 

da rua me esperem lá eu já vou. 

Geili- Alex você não deve fazer isso. 

Dado- Deixe-o, que ele sabe o que faz. 

Nesse momento Alex se aproxima do mutante meio Homem meio Touro e fala. 

Alex- Já chega, cansei de ver um covarde bater em uma mulher. 

Tauruslite- Quem é você pirralho? Tu não sabes quem eu sou não? Eu sou Tauruslite 

vice general dessa Vila. 

Alex- Eu sou o cara que vai fazer você pedir desculpas pra ela. 

Tauruslite- Vou te arrebentar. 

E os dois começam uma luta, Tauruslite parece ser muito forte, mas Alex é muito veloz, 

e incrivelmente com 2 socos ele derrota Tauruslite. 

Logo em seguida ele encontra com os outros na taberna. 

Dado- Alex como foi lá? 

Alex- Muito fácil, achei que esses homeomorfos fossem mais fortes. 

Geron- Precisamos sair daqui antes que ele volte com mais... 

Antes de Geron terminar de falar Tauruslite chega com um bando de soldados. 

Dado- É gente acho que vamos ter que lutar. 

Eles tiram suas capas e Tauruslite percebem que eles não são pessoas de Troten. 

Tauruslite- Pela sua força eu já esperava que fosse um intruso, vamos pega-los. 
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E mais uma batalha começa, Alex com certeza o centro das atenções sua força e 

velocidade impressiona. E depois de terem causado um grande estrago eles fogem. 

 

 

Geron- Qual foi à parte de não chamar atenção que você não entendeu Alex? 

Alex- Eu na poderia continuar vendo aquilo sem fazer nada. 

Geron- E agora nós estamos sendo caçados. 

Guerreiros de Troten- Achamos eles, peguem-nos! 

Dado- Corram por aqui nesse beco. 

Geili- Silêncio! 

E começa uma perseguição o pelas ruas de Troten, vários guerreiros de Troten 

correndo atrás dos quatro. 

De repente eles se vêem encurralados e Resolvem lutar! 

Eles são incríveis, Alex como sempre muito veloz, Dado é forte, Geron astuto e forte, 

Geili a mais habilidosa com as armas. 

Alex usa sua espada como se treinasse desde pequeno, Eduardo e seu arco meio 

bumerangue também impressiona. 

Após lutar com uma dezena de guerreiros eles voltam a fugir e conseguem despistar o 

inimigo. Eles fogem rumo a Frosten. 

Ao chegarem perto da fronteira com Frosten eles notam uma coisa estranha. 

Geron- Espere pessoal, tem algo errado, acho que estão esperando por nós. 

Dado- Como assim Geron? 
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Geron- O Rei de Troten é irmão do Rei de Frosten, provavelmente um emissário veio 

alertar sobre a nossa chegada. 

Alex- Mas nos só arrumamos uma briguinha! 

Dado- Realmente não acho que tenha sido tudo isso pra envolver o rei. 

Geili- Alex suas habilidades são incríveis e únicas eles notaram que você não é uma 

pessoa normal. 

Geron- Realmente vocês são notáveis, falando nisso eu esperava mais de você Dado. 

Mal sabem eles que Dado guarda um segredo! 

Geron- Vamos dar a volta pelo outro lado da cidade e achar um lugar pra dormir. 

Alex- Não tem como nós simplesmente desviar dessa cidade? 

Geili- Não, ela fica no meio de um Kanyo, vamos ter que passar por ela sem ser 

notados. 

Eles vão pra perto de um Kanyo onde resolvem passar a noite. 

No dia seguinte eles chegam à cidade e ela parece alvoroçada, Geron os alerta: 

Geron- Essa cidade não tem portão de entrada por esse lado, mas tem um portão de 

saída e esse será nosso maior problema. 

Alex- To aberto a sugestões. 

Geili- eu sei como sair! 

Geili tem um plano, simples, mas que pode funcionar, a cidade de Frosten recebe 

muitas cargas de comida de fazendeiros próximos o jeito é se camuflar em uma dessas 

carroças e sair de Frosten rumo a Turbal. 

Eles roubam a carroça e se camuflam, o portão se abre parece estar tudo certo, mas 

quando eles saem. 

Geili- Pessoal temos Problemas! 
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Do lado de fora da cidade estão mais de 50 guerreiros e entre eles 3 Homeomorfos, e 

um deles é nada mais nada menos que Jack tubarão. 

Geron- Droga Jack está aqui! 

Alex- E o que tem ele. 

Geili- Não temos chance. 

Dado- Como assim, o que tem demais esse cara? 

Geili- Meio Homem Meio Tubarão, dito como o guerreiro mais forte das duas vilas 

Troten e Frosten.  

Jack tubarão- Vou matar todos vocês mais primeiro eu gostaria de lutar com o loirinho 

ali. 

Alex- Com todo o prazer! 

Jack tubarão- Me disseram que você é forte, então eu pedi ao meu rei que pudéssemos 

lutar! E ele pediu pra mim não destruir a cidade. 

Dado- Como assim destruir a cidade? 

Geron- Ele realmente é muito forte. 

Jack tubarão- É o seguinte, isso é um jogo, eu e o loirinho vamos lutar se ele me vencer 

vocês estão livres, se ele perde todos morrem, se alguém interferir, todos morrem, 

entenderam. 

Dado- Não acha mais fácil todos lutarmos. 

Geili- Ele vai ser esmagado! 

Alex- Eu vou. 

Geron- Alex dessa vez sua velocidade não vai ajudar muito, pois ele também é muito 

rápido então não fique muito confiante. 

Alex- Já notei que ele é diferente. 
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Geron- O corpo dele é todo coberto por uma escama muito grossa, apesar de você 

utilizar uma espada poderosa, lembre-se que ela não é totalmente feita porolitileno 

sólido, ela é misturada, dizem que a parte mais sensível de um tubarão é sua guelra, no 

nosso caso em baixo do pescoço. 

Dado- Se precisar me chama. 

E os dois se aproximam no centro do circulo formado entre os guerreiros Frosten e os 

três. 

Está prestes a começar a luta mais fantástica que essas 3 Vilas já viram! 

 

 

E começa a luta, a velocidade de ambos impressiona Jack com certeza é melhor lutador 

que Alex, está mais acostumado a batalhas, mas Alex tem algo a mais que Jack, é 

alguma coisa que ainda não pode ser notada. 

Alex começa a apanhar feio, nesse momento ele saca sua espada, agora a luta está 

mais equilibrada, mas Jack Tubarão consegue derrubar a espada da mão de Alex, e 

novamente as coisas se complicam. 
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Dado- Não podemos ficar aqui parados ele vai acabar morrendo. 

Geron- Não temos escolha, a não ser confiar no escolhido. 

Geili- Se as coisas complicarem mais nós iremos intervir. 

Geron- Vamos ter que atacar os homeomorfos. 

Geili- Eu fico com a mulher cobra. 

Dado- Eu fico com o homem lagarto 

Geron- Esses 40 soldadinhos não vão dar nem pro esquento. 

Dado- Mas e o Alex? 

Geron- Eu ainda acredito nele. 

A luta continuava dura e eles prontos para atacar quando Alex leva um golpe e cai, 

quando Jack Tubarão se aproxima para dar o golpe final, Alex junta sua espada que 

estava ao seu lado e acerta seu pescoço. 

Nesse momento nossos guerreiros até pensaram que não precisariam mais lutar, pois 

esse era o acordo, se Alex vencesse a luta eles poderiam passar! 

Lenycobra- Jack nãoooo! Malditos, matem todos!! 

Geron- Agora! 

E em um ataque sincronizado, Geili ataca a mulher cobra (Lenycobra) e Dado o 

Homem Lagarto (Sojureptil). Em quanto isso Geron faz um estrago nos outros 

soldados. 

Mais duas lutas incríveis começam, Geili é muito habilidosa, mas Lenycobra consegue 

se esquivar de todos os seus ataques. 

Já Dado sofre contra Sojureptil, por algum motivo ele não consegue ser tão rápido 

como Alex. 

As lutas prosseguem, enquanto isso Geron facilmente acaba com os outros soldados e 

vai ajudar Alex. 
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Nesse momento Geili é surpreendida por Lenycobra e acaba sendo mordida. 

Lenycobra- Em questão de tempo você morrerá, meu veneno é muito poderoso. 

Nesse momento Dado vai olhar pra Geili e também é atingido. 

As coisas estão difíceis para nossos guerreiros, só um milagre agora. 

Dado- Cansei de vocês! 

Nesse momento dado começa e desamarrar coisas de seus braços e pernas, parece 

pesos, placas fixadas. 

Dado- Eu pedi pra Venim colocar essas placas para que meu corpo se sentisse como se 

ainda estivesse na nossa gravidade. Agora eu vou lutar serio. 

Dado fica incrivelmente veloz e em um único golpe vence seu oponente. 

Dado- Agora é sua vez mulher cobra. 

Lenycobra- Isso é impossível, partir em retirada. 

E ele deixou todos surpresos e assustados, fazem então os inimigos recuarem. 

Geron- Por que você a deixou fugir? 

Dado- Temos um problema maior, Geili. 

Geili estava gravemente ferida, e Alex também não estava nada bem. 

Geron- Precisamos levá-los até Maruqui! 

Geron- Entre Frosten e Turbal existem as montanhas de Gelo e lá em cima existe um 

velho sábio chamado Maruqui, mas diz à lenda que só pessoas de coração bom podem 

entrar lá. 

Dado- E o que acontece se a pessoa não tiver um coração tão bom assim? 

Geron- Maruqui é conhecido por domar e treinar animais do gelo, se ele resolver 

atacar fica quase impossível sobreviver. Nem mesmo os exércitos de outras nações 

ousam entrar nas montanhas de gelo. 

Alex- Gente eu estou bem, mas olhem para ela, está com muita dor. 
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Geron- Talvez seja mais fácil retornar. 

Dado- Depois das confusões que fizemos até agora? Acho que não seria muito bom. 

Geron- O escolhido está muito machucado ele não poderia levar Geili sozinho até 

Maruqui, e eu não posso entrar, pois pra Maruqui a partir do momento que você se 

junta com um animal comum você perde seu coração. 

Dado- Eu irei! 

Geron- Apesar de ver sua força e velocidade... 

Dado- Não temos escolha! 

Alex- Deixe-o ir eu confio nele. 

E Geron sem muita opção deixa Geili nas mãos de Dado e ele segue rumo à montanha 

gelada enquanto seus amigos o esperam no pé da montanha, pois ali é o máximo que 

eles podem ir. 

 

 

Dado vai subindo a montanha com Geili em seus braços, tudo parece tranqüilo, quando 

de repente ele é atingido e desmaia. 

Quando ele acorda ele está completamente amarrado, ele esta dentro de uma casa ou 

algo parecido e vê a sua frente um grande urso branco, logo em seguida aparece um 

velho. E ele pensa. 

Dado- Será esse o tal Maruqui. 

O velho o olha e pergunta para Dado. 

Maruqui- O que te traz a montanha proibida? 

Dado- Minha amiga ela estava muito ferida. 
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Maruqui- Como eu posso acreditar em você? Um estrangeiro de outro mundo amigo de 

uma Lastin? 

Dado- Senhor a história é muito longa preciso que o senhor a salve. 

Maruqui- Você sabe o que acontece se você morrer neste mundo? 

Dado- Não senhor. 

Maruqui- Você retornará imediatamente ao seu mundo e nunca mais poderá retornar. 

Dado- Então eu morreria no meu mundo também, pois lá estou preso a uma câmara. 

Maruqui- Eu posso salvar a sua amiga, mas em troca você terá que me dar sua vida 

aqui nesse mundo. 

Dado- Mas então eu nunca mais a verei. 

Maruqui- Se você não fizer isso, você nunca mais a verá do mesmo jeito por que ela 

morrerá! 

Dado- Se não tem outro jeito, por favor, salve-a! 

Nesse momento o velho sábio, saca sua espada e com um só golpe corta todas as 

cordas e Geili entra. 

Dado- Não estou entendendo! 

Maruqui- Era apenas um teste meu garoto, em fim você veio escolhido. 

Geili- Senhor Maruqui ele não é o escolhido, o verdadeiro escolhido ficou lá em baixo 

da montanha, pois está muito ferido.  

Maruqui- Não fale besteiras garota, eu reconheceria o escolhido até de olhos fechados 

e ele provou isso ao dar a vida dele em troca da sua. 

Dado- Desculpe-me senhor mais acredito que eu não sou realmente quem o senhor 

acha que eu sou. 

Maruqui- Então me diga quem é você Eduardo Craus? 

Dado- Como o senhor sabe meu nome? 
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Maruqui- Eu sei muito sobre você e quero te fazer um convite, fique aqui e treine 

comigo. 

Geili- Ele não pode estamos em uma missão importantíssima. 

Maruqui- Ele alcançará vocês eu garanto o que me diz Eduardo? 

Dado- Não sei senhor. 

Geili- Dado fica este homem é uma lenda viva poderá ser muito útil para nós se você 

ficar. 

Dado- Mas já fazem 7 dias que estou nesse mundo e não tenho muito tempo para ficar 

aqui. 

Maruqui- Preciso de você aqui por 7 dias e estará pronto pra vencer qualquer 

adversário. 

Dado- Geili avise aos outros que eu estou bem e logo que meu treinamento terminar eu 

irei alcançá-los. 

Então Geili desse a montanha com a ajuda de um Urso branco enorme e com um 

remédio para Alex, um presente de Maruqui por ter deixado Dado para treinar. 

Quando encontra com os outros dois eles logo perguntam. 

Alex- Cadê o Dado? 

Geili- Por enquanto seremos somente nós 3. 

Geron- Como assim? 

Geili- Maruqui pediu pra que Dado ficasse e treinasse com ele. 

Geron- Isso é impossível a última pessoa que Maruqui treinou foi o filho do mestre, por 

que treinaria o Dado? 

Geili- Não sei, mas ele mandou esse remédio para o Alex e disse que com isso em um 

dia você vai estar novinho em folha e ele também disse que devemos procurar Fredo em 

Turbal ele nos ajudará a passar pela cidade e pela floresta sagrada. 
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Então Alex toma o remédio e os 3 seguem para Turbal. 

Geron- Ali está a vila de Turbal. 

Alex- Como iremos entrar? Olha o tamanho do Portão e ainda tem um rio antes. 

Geili- Pois é exatamente este rio que vai nos colocar dentro da cidade. 

Alex- Como assim? 

Geron- Existe uma passagem por de baixo d’aguá pra dentro da cidade, essa passagem 

foi feito pelo filho do mestre. 

Alex- Como você sabe disso? 

Geron- Eu estava com ele, ele tem um poder incrível. 

Geili- Vamos dar a volta, e entrar no rio sem que os guardas nos vejam. 

 Geron- Quando eu der o sinal vocês mergulhem e me sigam. 

Eles entram por baixo d’aguá e saem dentro de uma casa, parece que foi preparada 

exatamente pra isso. 

Geron- Estamos dentro agora só temos que esperar nossas roupas secarem e procurar 

por esse tal de Fredo sem confusão dessa vez. 

Geili- Ouviu Alex. 

Alex- Sim senhorita. 

Depois de horas eles saem à procura de Fredo, perguntam para um morador que diz 

que Fredo mora no campo mais ao norte da vila Turbal um pouco antes da cidade 

central, eles seguem para lá. No caminho eles vêem o exercito de Turbal se 

movimentando. E Alex faz a seguinte pergunta. 

Alex- Por que quanto mais a gente passa pelas vilas mais homeomorfos aparecem. 

Geron- Não é bem assim Alex, a vila Turbal é o terceiro na Hierarquia dos mais fortes, 

é fato que tenham muito Homeomorfos. 
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Eles chegam a uma pequena cidade agrícola, quando avistam um modelo de avião 

sobrevoando as terras, parece que está lançando sementes. 

Eles vão até ele. 

Geron- Senhor! Você conhece Fredo? 

Fredo- O que vocês forasteiros querem comigo? 

Alex- Então é ele! 

Geili- Maruqui disse que você poderia nos ajudar. 

Fredo- O que aquele velho está pensando! 

Alex- Precisamos passar pela cidade central e pela floresta sagrada. 

Geili- Maruqui disse que você nos ajudaria. 

Fredo- Meu pai não muda nunca. 

Geili- Seu pai? 

Fredo- (Risos) 

Geili- Então você pode nos ajudar? 

Geron- Como você fez esse aeroplano? 

Fredo- Não posso negar um pedido daquele velho. E o meu aeroplano é somente pra 

plantar minhas sementes, está vendo aquela colina eu salto de lá e sigo planando por 

cima das minhas terras soltando sementes. 

Geron- Os exércitos nunca quiseram sua engenhoca? 

Fredo- Para que se eles podem ter homeomorfos que voam, inclusive noto que você 

também é um homeomorfo, por favor, tire sua capa gostaria de ver seu rosto. 

Geron tira a capa e vê o sorriso de Fredo. 

Fredo- Então é assim que fica um homem-urso, essa pedra não deveria existir. 

Geron- Vai nos ajudar ou não senhor Fredo? 
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Fredo- Já disse que sim, mas hoje vocês deverão permanecer aqui em minha casa. Só 

há uma maneira de atravessarmos a cidade. 

Eles passam a noite conversando com Fredo e bebendo, no outro dia Fredo os leva 

para o auto da colina e explica que a única maneira de passar pela cidade central sem 

serem pegos é por cima, utilizando seu planador, e que eles teriam que aprender a usá-

lo. 

Depois de varias quedas Geili é a primeira que consegue se adaptar ao planador, 

depois de algum tempo todos já estão adeptos a ele. 

E Fredo explica o plano: 

Fredo- Assim como na cidade de Frosten a cidade central fica em um desfiladeiro 

cercado, não a outra passagem a não ser por ela ou voando e é exatamente o que 

vamos fazer, quando anoitecer, iremos para o desfiladeiro mais auto e torceremos para 

que o vento nos ajude caso não consigamos atravessar a cidade seremos mortos. 

Alex- Nós temos que conseguir! 

Anoitece e eles vão até o desfiladeiro o primeiro a pular e Geron em seguida Geili e 

Alex e por último Fredo. Eles sobrevoam a cidade central à noite a visibilidade quase 

zero e atravessam sem muitos problemas. E em fim chegam ao lugar mais perigoso do 

mundo dos sonhos “A Floresta Sagrada” 
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Fredo- Vocês sabem por que aqui é considerado o lugar mais perigoso do mundo 

inteiro? 

Alex- Não me conta! 

Geron- Aqui estão os animais mais fortes, todos eles são brancos, desde os pássaros, 

cobras, esquilos, aves, inclusive o mais forte de todos, Águia Branca, cujas penas fazem 

sua espada. 

Geili- Pessoal vamos passar a noite fora da floresta e ao amanhecer a gente encara. 

Eles passam a noite na “porta” do lugar mais perigoso do mundo, fazendo ronda, de 

um em um. Quando o dia amanhece começa a maior aventura de suas vidas. 

E logo na entrada da floresta avistam pequenos pássaros brancos. 
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Na verdade todos os animais dessa floresta são brancos, por isso que a chamam de 

floresta sagrada. 

Fredo- Pessoal não podemos nos separar de jeito nenhum. 

Alex- Pode deixar isso é a última coisa que eu quero que aconteça. 

Eles entram na floresta e uma coisa inesperada acontece. 

Fredo- Cuidado ele esta vindo. 

Geron- Também notei. 

Alex- Ele quem? 

Geili- À direita! 

Nesse momento surge um grande tigre branco. 

Fredo- Corram! 

E tudo que não podia acontecer acontece, eles se separam Fredo e Geili vão para um 

lado e Geron e Alex pra outro. O tigre ainda persegue Alex e Geron que resolvem lutar. 

Geron- Garra de urso! 

Alex- Espada Sagrada! 

Geron- Não conseguimos acertá-lo. 

Alex- Ele é muito rápido até pra mim. 

E o tigre ataca e fere Geron e derruba Alex e nisso rasga seu bolso e o diamante verde 

estava caindo quando Alex tenta apará-lo o tigre o acerta e uma luz surge. 

Geron – Nãoooooo! 

Essa luz o envolve, nesse momento Geili e Fredo vêem a luz e vão à sua direção, 

chegando lá encontram Geron e um circulo de luz muito forte. 

Geili- O que ouve aqui, e o que é isso. 

Geron- A pedra estava caindo e Alex foi apará-la, mas o tigre o atacou e eles tocaram 

na pedra ao mesmo tempo. 
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Geili- Então quer dizer que eles irão se unir? 

Fredo- Então é assim que acontece. 

Geron- Nossas esperanças estão acabadas. 

Fredo- Como assim? 

Geron- Alex é o escolhido ele devia fazer a fusão com a Águia branca, era a única 

chance de vencermos essa guerra. 

Geili- Não Geron nós podemos estar errados, talvez o escolhido não seja Alex e sim o 

Dado! 

Geron- Como assim. 

Geili- O velho sábio disse que Dado era o escolhido por isso iria treiná-lo. 

Fredo- Se meu pai disse isso então ele era o escolhido, meu pai não erra nunca. 

Geron- Se isso for mesmo verdade nós precisamos sair daqui. 

Geili- E vamos deixar o Alex? 

Geron- Você nem imagina né? O que acontece dentro desse circulo de luz? 

Geili- Não! 

Geron- Ali está ocorrendo uma luta de mãos limpas onde o vencedor fica com o que 

desejar do oponente. E Alex não tem a menor chance de vencer. 

Geili- Ele é forte. Porque não tem chance? 

Geron- Por que ninguém até hoje conseguiu vencer o animal no circulo de luz sem 

antes ter derrotado-o antes de tocar no diamante. 

Fredo- Entendi, então primeiro vocês se unem em vários guerreiros derrotam o animal 

e depois se fundem, pra dentro do circulo o animal não poder lutar, ai fica fácil vencê-

lo. 

Geron- Exatamente, mas nesse caso Alex vai encarar o tigre branco um dos mais fortes 

animais do mundo em perfeito estado, nem em sonho ele vence! 
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Geili- Não podemos deixá-lo aqui! 

Fredo- Também entendo o porquê queres partir Geron, se o animal vencer nem quero 

imaginar o ser que irá sair daí de dentro. 

Geron- Imagine o monstro que aparecerá com a união da força de ambos, temos que 

fugir para o mais longe possível. 

Enquanto Alex luta contra o tigre os três fogem em uma corrida desesperada. 

Depois de mais ou menos meia hora ouve-se um estouro e uma luz brilha ao longe, em 

fim acabou. 

Quem será que venceu? 

Geili desesperada grita por Alex, e logo é puxada por Geron. 

Geron- Agora é uma corrida para fugir dessa floresta, perdemos nossos dois lutadores 

no caminho, temos que sobreviver. 

Eles montam acampamento no alto de uma árvore e esperam passar a noite lá. 

No meio da noite Fredo que estava de guarda chama os outros. 

Fredo- Pessoal! Más notícias, estou com impressão que estamos sendo cercados. 

Geron- Como assim? 

Eles olham lá de cima da árvore e vêem vários animais como que se esperassem eles 

descerem. 

Geili- Pelo menos aqui em cima estaremos seguros. 

Geron- Pessoal acho que eles não estão aqui por nossa causa, notem que em nenhum 

momento eles olham pra cima, é como se a qualquer momento fossem lutar entre si. 

Geili- Olhem eles começaram a brigar. 

Geron- Eu não estou me sentindo bem, é como se eu quisesse matar todos. 

Geili- Geron o que está havendo. 
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Fredo- Pode ser alguma toxina liberada por estas árvores que fazem os animais agirem 

com raiva, como Geron é meio animal ele está assim. 

Geron- Gente saiam daqui agora. 

Nesse momento Fredo olha pra Geron e pede desculpa e com movimento de suas mãos 

faz Geron desmaiar. 

Geili- O que você está fazendo? 

Fredo- Não tinha escolha, ele tava perdendo a sanidade. 

Geili- Ele nunca iria nos atacar. 

Fredo- Será mesmo? Vamos me ajude a amarrá-lo com esses cipós caso ele acorde 

estaremos seguros. 

Enquanto isso os animais brigavam a baixo da árvore. 

O dia amanheceu e Geron acordou com uma dor de cabeça. 

Geron- O que aconteceu? 

Fredo- É melhor nem te contar! (risos) 

Geili- Os animais ainda estão lá em baixo, mas parecem mais calmos. 

Fredo- Vamos sair daqui. 

Geili- Como? 

Fredo- Usando cipós, é claro, como os macacos. 

Geron- Não temos outra escolha? 

Fredo- Assim que cair no chão comecem a correr. 

E assim eles fizeram pularam de cipó em cipó até caírem no chão então começaram a 

correr, mas logo notaram que não estavam sendo seguidos e pararam. 

Geron- Estranho eles não virem atrás da gente. 

Fredo- É que aqui é o lugar dos Lobos e nessa floresta eles são quase reis. 

Geili- Como você sabe? 
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Fredo- Essa é a terceira vez que atravesso essa floresta, pra voltar posso passar por 

cima, mas toda vez que tenho que ir somente por dentro é possível cruzá-la, isso faz das 

pessoas que atacam os 4 vilas inferiores serem camicases, pois é impossível voltar, sou 

o único que conseguiu passar por essas floresta 2 vezes e sobreviver. 

Realmente Fredo é uma exceção, normalmente os exércitos das 4 vilas inferiores 

usavam o mar para não passar por dentro da floresta, mas desde que surgiu o grande 

dragão de aguá ficou impossível navegar por esses mares, é muito arriscado. 

Geron- Como você conseguiu passar por aqui duas vezes? 

Geili- Eu também quero saber como você fez Geron desmaiar? 

Fredo- Assim como meu pai eu tenho o poder de controlar os animais, nem todos 

também. 

Geili- Espero que você possa controlar Lobos pelo menos. 

Fredo- Não lobos não, eles são muito fortes. 

Geili- Então estamos com problemas. 

Enquanto eles conversavam foram cercado por uma alcatéia de lobos brancos. 

Geron- Droga como não percebemos? 

Fredo- Não se movam. 

Eram cerca de sete lobos e pareciam estar com muita raiva, prontos para atacar. 

Quando de repente eles atacam e ouvi-se um som cortante. 

Todos os sete lobos foram derrotados com um único golpe, levanta-se uma poeira e 

atrás dela surge um ser. 

Quem será dessa vez? 
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Por trás da fumaça, surge um Homeomorfo meio homem meio tigre, sim é ele Alex. 

Alex- Sentiram minha falta? 

Geili- Alex!!! 

Geron- Impossível!!! 

Fredo- Será que meu pai errou dessa vez? 

Alex- Não entendi por que me abandonaram? 

Geili abraça Alex e chora em seu ombro. 

Geili- Pensei que tivesse morrido. 

Geron- Imaginamos que ser sairia se você perdesse a luta e resolvemos fugir, mas me 

conte como foi que você derrotou o tigre branco? 

Alex- Assim que eu peguei o diamante verde e o tigre me acertou eu só vi uma luz, até 

achei que tinha morrido, mas senti meu corpo sendo jogado para cima, quando abri 

meus olhos eu estava em um lugar deserto com uma areia branca aos meus pés, sem 

nada em volta a não ser o próprio animal que parecia sorrir pra mim. 

Geili- E como você o venceu.  

Alex- Eu fiquei ali esperando ele me atacar por um bom tempo, mas ele não veio e 

simplesmente me encarava, depois de certo tempo eu me aproximei dele e ao tocá-lo 

surgiram tatuagens em meu corpo e novamente a luz branca em meus olhos, fui outra 

vez arremessado acho que fiquei desacordado por um bom tempo, quando amanheceu 

eu estava em cima de uma árvore desse jeito. 

Fredo- Então é realmente verdade. 
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Geron- O que é verdade Fredo? 

Fredo- Alex eu posso te ajudar a controlar seu poder, você não precisa ser esse 

homem-tigre sempre. 

Alex- Como assim? 

Geron- Também não estou entendendo Fredo? 

Fredo- Segundo meu pai quando um homem se funde com um animal sagrado por livre 

e espontânea vontade dele, ao invés do homem escolher o que quer ganhar ele 

simplesmente é favorecido com uma espécie de tatuagem que quando liberada o 

transforma no nosso caso em um homeomorfo. 

Geili- Ainda não entendi! 

Fredo- Se você conseguir controlar o tigre branco que á dentro de você ,você poderá 

ficar somente com as tatuagens e utilizar essa forma que esta agora somente quando 

necessitares. 

Alex- Tipo eu posso voltar a ter meu corpo original? 

Fredo- Sim mais com as tatuagens. 

Geron- Comigo isso não seria possível? 

Fredo- Não Geron, segundo meu pai somente no caso como o do Alex, onde o animal 

sagrado o escolheu! 

Alex- Eu quero aprender a controlá-lo. 

Geili- Que bom Alex. 

Fredo- Não é algo fácil, você irá levar vários dias no mínimo 30. 

Geron- Alex, eu fiquei impressionado como você derrotou aqueles lobos agora a pouco. 

Alex- Eu ainda não sei ao certo qual minha força mais me sinto como se fosse 

imbatível. 

Nesse momento Geili chama Geron para uma conversa a sós: 
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Geili- Geron nossa missão era levar Alex para se fundir com a Águia branca e agora 

ele fez a fusão com o tigre, não que isso seja ruim mais será o suficiente para vencê-lo? 

Geron- Talvez, mas eu estou com um pressentimento que as coisas ainda vão melhorar. 

Geili- Precisamos sair logo dessa floresta, agora não precisamos mais encontrar a 

Águia branca, achar ela agora seria muito perigoso. 

Geron- Você está certa, vamos chamar os outros e sair daqui. 

Eles rumam para sair da floresta sagrada, mas acontece uma coisa improvável. Alex 

desmaia. 

Geili- Alex! O que houve Alex fala comigo! 

Fredo- Eu estava com medo que isso acontecesse. 

Geron- Quando eu me transformei eu passei uma semana de cama, sendo cuidado pelos 

curandeiros de nossa vila. 

Fredo- Precisamos levá-lo para Ramed o curandeiro. 

Geron- Você tá falando de Ramed que mora na montanha central dessa floresta? Ele é 

só uma lenda... 

Geili- Não! Se formos para um lugar mais alto poderemos nos deparar com a Águia 

branca e isso seria nosso fim ainda mais com o Alex nesse estado. 

Fredo- No alto nosso único perigo de ataque é a Águia, já aqui em baixo tem todos os 

outros animais, temos que correr o risco. 

Geron- Não temos muitas escolhas. 

Eles seguem para a montanha no meio da floresta. 
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Chegando ao alto da montanha eles não vêem nem sinal da Águia branca, mas avistam 

uma casinha no meio de umas árvores com uma placa em cima esculpida na madeira e 

nela está escrito “Não entre”. 

Desobedecendo as ordens eles entram na cabana e Geron carregando Alex, e Fredo e 

Geili à frente. 

Ramed- Mais ninguém da bola pra placa ali não? 

Surge um senhor barbudo de cabelos longos, sim é Ramed o curandeiro. 

Fredo- Tio quanto tempo? 

Geili- Tio? 

Geron- Tio? 
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Ramed- Fredinho, como você cresceu, como vai seu pai aquele ingrato que não me 

visita há anos? 

Fredo- Está bem, na verdade eu também não o vejo há anos, desde aquele incidente a 3 

anos. 

Ramed- O que te traz nesse lugar tão perigoso meu sobrinho e quem são seus amigos? 

Fredo- Tio esses são Geron e Geili e o Desmaiado ali é o Alex. 

Ramed- Não me diga que ele fez a fusão com um animal sagrado? 

Geron- Como o senhor notou? 

Ramed- Tragam-no rápido precisamos controlar os efeitos colaterais. 

Geili- Fredo por que você não falou que ele era seu tio? 

Fredo- Tio Ramed não fala com meu pai desde o incidente de 3 anos atrás. 

Ramed- Deixe-nos a sós. 

Fredo- Meu tio é muito poderoso, ele sabia que eu estava subindo a montanha, por isso 

não fomos atacados. 

Geron- Agora entendo por que você sobreviveu duas vezes nessa travessia. 

Fredo- Na verdade vou lhes contar meu segredo: 

Nesse momento Fredo tira um pingente com um diamante branco, e explica que esse 

diamante faz com que os animais de nível inferior fiquem longe, a não ser os animais de 

nível maior, esse cristal é raríssimo e foi dado  pelo seu pai a ele, seu tio também 

possui um. 

Geron- Então quer dizer que existem outras pedras além do diamante verde? 

Fredo- Sim deve haver muitas outras do outro lado do oceano, mas quem irá ousar 

atravessar o oceano, ainda mais agora com o Dragão d’água? 

Geili- Mas se fossemos pelo céu como eu um de seus planadores? 
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Fredo- Impossível primeiro por que não há um lugar alto o suficiente para que 

pudéssemos planar até o outro lado e segundo por que mesmo que conseguíssemos a 

freqüente ocorrência de temporais nos derrubaria em pleno mar! 

Nesse momento Ramed sai do quarto e explica a todos. 

Ramed- Ele precisará ficar 5 dias aqui pra se recuperar, aproveitem para treinar nesse 

tempo, pois vejo que irão enfrentar uma grande batalha. 

Fredo- Tio a grande Águia branca passa por aqui? 

Ramed- Faz tempo que não as vejo, sobraram apenas 3. 

Geron- Mas ouvi dizer que eram 4 e que elas são invencíveis e duram quase 200 anos? 

Ramed- Sim eram quatro, mas meu irmão levou uma com ele pra montanha de gelo a 

mais de 3 anos. 

Geili- Será isso então que Maruqui queria com Dado? 

Geron- O que você está pensando Geili? 

Geili- Acho que teremos uma surpresa. 

Ramed- Se vocês quiserem posso levá-los até o ninho das Águias, para que possam vê-

las. 

Fredo- Mas não vai ser perigoso. 

Ramed- Talvez, mas é uma oportunidade única. 

Geron- Eu tenho o sonho de ver ela. 

Ramed- Então qualquer dia desses depois do treinamento iremos às nuvens. 

4 dias depois Alex já estava bem e eles estavam prontos para irem  embora. 

Ramed- Vocês não irão querer ver as Águias? 

Alex- Como assim. 

Geron- Ele estava dormindo quando comentamos isso. 

Fredo- Tio é muito arriscado. 
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Ramed- Não se formos camuflados, existe uma planta que se passar em nosso corpo as 

Águias não conseguiram nem perceber que estamos lá. 

Geron- Eu quero ir. 

E eles se preparam para ver o ser mais forte do mundo dos sonhos a grande águia 

branca, entre os preparativos esta passar uma espécie de óleo no corpo para disfarçar 

o cheiro e eles começam a subir ainda mais a montanha. Estão cada vez mais próximos 

de seu objetivo é quando de repente ao longe eles avistam: 

Geili- Meu Deus ela é linda! 

Geron- Como é grande ela é quase maior que um ser humano. 

Fredo- Vamos embora já vimos e vamos sair ilesos. 

Ramed- Realmente aqui é o lugar mais próximo que devemos chegar seguir a diante é 

suicídio. 

Mas Alex parece que não ouve nada do que eles falam e segue andando. 

Geili- Alex volte. 

Ramed- Pare ele agora! 

Geron pula para tentar pará-lo, mas não ele consegue, ele parece estar hipnotizado. E 

não demora muito para a águia branca notá-lo ela possui uma super visão e em um vôo 

rasante se aproxima de Alex e para bem a sua frente como se o encarasse. 

Todos ficam apreensivos. Alex se prepara para lutar, e quando a águia faz um 

movimento de ataque eis que surge entre eles um “anjo” e a águia se retira. Ninguém 

acredita no que seus olhos estão vendo é um homem meio pássaro com grandes asas 

brancas com um olhar penetrante, mas tirando esses dois detalhes o resto do corpo é 

todo humano, Alex está perplexo, Geili abre um sorriso, Geron e Fredo se olham e 

buscam uma resposta e Ramed pergunta: 

Ramed- Quem é ele? 
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Alex- Dado é você? 

Dado- Sentiram minha falta? 

Alex- Você também fez a fusão? Foi com a águia né? 

Dado- Sim, Parece que você também fez tais parecendo com uma oncinha (risos). 

Alex- É um tigre. 

E todos correm para abraçá-los. 

Geili- Como isso aconteceu e como sabia onde estaríamos. 

Dado- Aquele velho realmente é um sábio. 

Fredo- “Então meu pai realmente manipulava uma águia branca, será mesmo ele o 

escolhido?” 

Dado- O senhor deve ser Ramed? 

Ramed- Sim, sou eu mesmo. 

Dado- Seu irmão pediu para que lhe entregasse isso. 

Dado entrega um pergaminho para Ramed e pede para que ele o guarde com sua vida. 

Todos ficam curiosos com o há naquele pergaminho. De repente Dado fica em silêncio 

e se concentra e suas Asas somem e seu olho volta ao normal, o que fica são apenas 

tatuagens escuras nas costas. 

Alex- Como você fez isso? 

Fredo- Foi isso que te falei Alex. 

Dado- Você também poderá fazer eu vou te ajudar. 

Geron- Eu também posso fazer isso? 

Dado- Infelizmente não, só quem tem a fusão feita com um animal sagrado e que o 

mesmo tenha aceitado a fusão poderá reprimi-la. 

Fredo- Eu já tinha te falado isso Geron. 
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Eles deixam Ramed e seguem em busca de seus objetivos, agora com dois animais 

sagrados entre eles. 

 

 

Depois de deixar Ramed na montanha eles tentam sair da floresta, mas são atacados 

por vários animais, é como se a floresta estivesse com raiva deles. 

Alex- Pessoal o que esta acontecendo, por que estamos sendo atacados por tantos 

animais. 

Fredo- É como se a floresta estivesse com raiva da gente, precisamos sair o quanto 

antes. 

Dado- Ainda bem que os grandes animais não estão no atacando. 

Perto da saída da floresta se formam uma barreira de grandes animais, mas quando 

Dado acha que vai ter que lutar acontece uma coisa incrível, é como se eles se 

curvassem para Dado. 

Dado- O que está acontecendo? 

Geron- Não sei mais vamos sair daqui o quanto antes. 

Em fim eles deixam a Floresta Sagrada e partem para Dinoterus. 

Chegando a Dinoterus uma grande surpresa... 

Geili- O que houve aqui? 

Geron- Está tudo destruído... 

Sim a vila Dinoterus não existe mais, foi completamente destruída. Os rastros de 

destruição estão por todo o lugar não existem mais pessoas ali, parece que algo grande 

os atacou. 
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Fredo- Precisamos chegar as ruínas subterrâneas de Dinoterus, e falar com meu tio 

SoraH. 

Alex- Quantos tios você tem? 

Fredo- Olha são um total de 15 irmãos, mas a maioria já não está mais nesse mundo. 

Geron- Vamos até lá, precisamos de respostas. 

Uma Vila fantasma essa seria a melhor definição para Dinoterus, nossos guerreiros 

caminham cuidadosamente pelo meio da vila destruída, mas tem uma parte que parece 

já estar destruída há mais tempo.  

Fredo- Aqui são as ruínas de Dinoterus, não dá pra acreditar mais aqui em baixo existe 

uma cidade. 

Dado- Como assim uma cidade? 

Fredo- Vocês verão com seus próprios olhos espero que esse ataque não tenha 

interferido na cidade subterrânea, poucos sabem de sua existência. 

Fredo se dirige até o meio das ruínas e de repente se abre uma passagem. 

Fredo- Pessoal venham até aqui.  

Geron- Uma passagem subterrânea. 

Eles entram na passagem e chegam até uma porta. 

Porteiro- Está proibida a entrada de pessoas aqui, não importa se são sobreviventes ou 

não. 

Fredo- Julio é o Fredo sobrinho do SoraH. 

Nesse momento o porteiro abre e porta 

Julio- Fredinho é você? Quanto tempo meu amigo? 

Fredo- Muito mesmo,ainda estás me chamando pelo meu apelido de infância. 

Julio- Quem são esses? 

Fredo- Meus amigos podem entrar? 
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Julio- Homeoformos? Desculpa, mas Homeoformos são proibidos aqui em baixo. 

Fredo- Por favor, precisamos falar com meu tio é por nossa amizade. 

Julio- Usem o capuz e não tirem por nada, as pessoas daqui não são muito receptivas. 

Fredo- Muito Obrigado meu amigo. 

Eles entram na cidade subterrânea, que se parece com um labirinto, até que chegam ao 

centro que é o lugar mais espaçoso. 

Dado- Como eles construíram isso aqui? 

Fredo- Eles foram obrigados a trabalhar aqui e construir essa cidade para caso 

ocorresse uma guerra seria uma fuga o rei e a família real viria para cá, mas como isso 

não aconteceu durante vários anos essa cidade começou a ser usada como uma prisão, 

todos que não eram desejados na vila Dinoterus eram jogados aqui, para que não 

pudessem mais ver a luz do dia. 

Alex- E como sobreviveram aqui em baixo. 

Fredo- A princípio só existia uma saída que foi por onde a gente entrou, mais meu tio 

SoraH junto com outros homens escavaram uma outra saída. 

Geili- Então eles buscam comida fora. 

Fredo- O rei acreditava que todas as pessoas estavam mortas achava que isso era um 

cemitério, por isso que eles nunca voltaram aqui. 

 Geron- Que história maluca. 

Fredo- Ei amigo onde posso encontrar SoraH? 

A pessoa aponta a direção e eles seguem em frente até chegar à casa central. 

Geron- Deve ser aqui que seu tio mora. 

Fredo- Talvez. 

Eles batem na porta e uma mulher os atende. 

Jora- O que vocês desejam? 
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Dado- Queremos falar com SoraH. 

Jora- SoraH não pode atende-los, ele está muito doente. 

Fredo- O que houve com meu tio? 

Jora- Não me diga que você é o Fredinho? 

Fredo- Sim sou eu ! 

Jora- Fredinho, como você entrou aqui, o que estás fazendo nesse inferno? 

Fredo- Nos estávamos de passagem por Dinoterus, mas encontramos a cidade 

destruída e sem pessoas, então resolvi vir até aqui falar com meu tio e tentar descobrir 

o que ouve. 

Jora- Entrem, entrem fiquem a vontade. 

Alex- Como eles têm luz aqui? 

Dado- Deve ser algum gerador. 

Geron- Não, eu estava notando eles possui toda a parte de cima dessa cidade com 

cristais reflexivos, a luz deve vir de algum lugar e ficar refletindo, e provavelmente 

reflita o reflexo do reflexo. 

Geili- É como se poucos raios de luz entrassem e fossem amplificados. 

Jora- Vou chamar seu tio. 

Jora vai até o quarto e traz Sorah que está muito debilitado. 

SoraH- Fredo? Que homenzarrão que você se tornou. 

Fredo- Tio SoraH, que saudade,o que houve com o senhor. 

SoraH- Por mais que nossos cristais reflexivos nos dêem luz a falta de luz solar faz um 

extremo mal ao nosso corpo.  

Geron- Então é por isso. 

SoraH- Esses são seus amigos? 

Fredo- Sim tio. 
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SoraH- Como você pode virar amigos dessas criaturas? Eles são seres indignos. 

Dado- Ei senhor o que a gente te fez? 

SoraH- Não me diga que ele é o escolhido? 

Geron- Acho que temos dois. 

SoraH- Que coisa incrível, a primeira vista eu nem consegui notar que ele era um 

homeoformo, achei que eram só os dois. Deve ser coisa do meu irmão, ensinar o 

controle, mas me diga com que animal você fez a fusão meu garoto? 

Dado- Com a Águia Branca. 

SoraH- Não pode ser verdade, com um animal sagrado? 

Alex- E eu com o Tigre Branco. 

Fredo- Sim meu tio dois animais sagrados. 

SoraH- Deixe me ver como fica as marcas de um animal sagrado controlado. 

Dado tira a manta e mostra suas costas, nela SoraH vê uma espécie de tatuagem que 

fazem o contorno das asas. 

SoraH- E você também tem que controlar seu animal, ouviu garoto tigre? 

Alex- Dado tentou me ajudar mais é muito difícil. 

Fredo- Tio o que houve a cidade lá de cima? 

Sorah- Foi atacada pela vila Chee, eles tomaram todas as vilas anteriores à floresta 

sagrada, Dinoterus, Chactoo e Pedrius não existem mais. O rei de Chactoo mandou 3 

informantes aqui em Dinoterus para avisar e pedir ajuda, mas o Rei não acreditou nos 

os encontramos na saída secundaria e os abrigamos. 

Fredo- Então a vila Chee pretende tomar todo este continente? 

SoraH- Acredito que eles queiram cruzar o oceano e estão recrutando pessoas. 

Geili- Nós Vamos impedi-los. 
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SoraH- Com 5 pessoas? Não me faça rir, por mais que tenham dois homeoformos 

poderosos, vocês não terão a menor chance. 

Geron- Nossa missão não é pará-los e sim salvar o príncipe Jarel. 

SoraH- Salvar Jarel de que? 

Geili- Ele foi capturado quando tentou destruir as pedras verdes da vila Chee. 

SoraH- Jora leve eles até os 3 informantes de Chactoo, meu sobrinho foi um prazer 

revê-lo, mande um abraço ao meu irmão quando revê-lo. 

E Jora os leva até os 3 informantes, os irmãos Witis. 

Jora- Estes são D Witi, C Witi, G Witi, irmãos Witis esses são guerreiros da vila Lastin 

e este é Fredo sobrinho do mestre SoraH. 

D Witi- Vila Lastin? Como passaram pela Floresta Sagrada? 

Geron- Isso não vem ao caso agora, precisamos saber se você tem informações a 

respeito de nosso príncipe Jarel, as únicas notícias que temos é que ele havia sido 

capturado ao tentar destruir as pedras verdes. 

C Witi- Eles tão falando de Jarel o monstro? 

Geili- Monstro? 

G Witi- Fica quieto C. 

D Witi- G deixe ele em paz, eles precisam saber a verdade. 

Dado- Que verdade? 

C Witi- Seu principezinho não foi capturado por ninguém, na verdade ele se juntou-se a 

vila Chee para obter poder. 

Geili- Isso é mentira. 

E Geili sai correndo e chorando e Alex vai atrás dela.   

Dado- Continue. 
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D Witi- É exatamente isso, ele hoje comanda a guarda central da vila Chee, é o capitão 

de ataque deles. 

Geron- Isso é horrível. 

G Witi- Aquele homeoformo do demônio. 

Fredo- Entendo, ele atacou a sua Vila também? 

G Witi- Sim, junto com um grande exercito de criaturas e homens. 

Geron- Temos um grande problema, não sei mais o que fazer. 

Dado- Precisamos capturá-lo e levá-lo de volta a Venim. 

Geron- Jarel é muito forte, assim como você ele possui a fusão com um animal sagrado, 

Jarel é meio homem meio Touro. 

D Witi- Deixe-me piorar a situação então, pois Jarel fez uma segunda fusão, agora ele 

possui grandes asas negras e todos o chamam de Corvo Demônio. 

Geron- Vamos pará-lo, com certeza seria isso que Venim nos pediria se soubesse que 

isto estava acontecendo. 

Dado- Vou achar Alex e Geili. 

D Witi- É impossível vencê-lo. 

Fredo- Este garoto que você acabou de ver saindo, é o escolhido, ele fez a fusão com a 

Águia Branca, ele poderá derrotá-lo. 

D Witi- Nós iremos com vocês, poderemos ajudá-los e ainda quem sabe possuímos 

guerreiros nas cavernas de Chactoo. 

Geron- Sejam bem vindos ao grupo . 
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Alex- Geili não chore tudo vai ficar bem. 

Geili- Como ele pode, eu não acredito que Jarel, foi virar essa pessoa. 

Alex- Você o amava não é? 

Dado- Encontrei vocês. 

Alex- E ai o que decidiram fazer? 

Dado- Vamos parar Jarel, os irmãos Witis irão conosco. 

Geli- E quando encontrarmos Jarel? 

Dado- Se não conseguirmos capturá-lo teremos que matá-lo. 

Geili- Não podem eu não vou deixar. 

Alex- Geili ? 

Dado- Ele não é mais o Jarel, agora o chamam de Corvo do Demônio. 

Geili- Isso não pode ser verdade(choro). 

Dado- Traga ela Alex, vamos partir. 

E eles partem juntos com os irmãos Witis até Chactoo, nas cavernas de Chactoo 

encontram sobreviventes, dentre eles alguns guerreiros que tiveram como tarefa 

salvarem as mulheres e crianças da vila. 

Fredo convida para que se juntem a eles. 

Fredo- Nós vamos invadir a vila Chee silenciosamente e num único ataque 

derrubaremos o rei e o corvo e acabaremos com essa guerra. 

Murat um dos poucos guerreiros de Chactoo o indaga: 

Murat- Como vocês pensam fazer isso? Ninguém consegue vencer o corvo. 

Fredo- Nós temos 1 arma secreta, sem falar no nosso tigre branco. 
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Geron- Dado e Alex, por favor, uma demonstração. 

Alex que estava quase conseguindo controlar a aparência liberta o tigre branco, e 

Dado solta suas asas e voa. 

As pessoas de Chactoo parecem não acreditar, umas acham que é um anjo, outros 

perguntam se são deuses, mas o que Fredo queria aconteceu, esperança agora existe no 

coração dessas pessoas e esperança faz muita diferença numa batalha. 

Geron- Dado e Alex, preciso falar com vocês. 

Alex- Fale Geron. 

Geron- Já faz 25 dias que vocês estão aqui, temos que acabar com isso logo, eu preciso 

que vocês dêem o máximo amanhã para destruirmos a vila Chee, por que se não 

conseguirmos acabar com a guerra antes de vocês partirem nós estaremos liquidados 

pra sempre. 

Dado- Fica tranqüilo vai dar tudo certo. 

Alex- To preocupado com a Geili, ela não falou nada desde que chegamos aqui, e ela ta 

muito abatida por causa de Jarel. 

Geron- Eu sei, acho que vou deixar ela fora da batalha. 

Fredo- Pessoal encontrei vocês tive uma idéia arriscada, mas que poderá dar certo. 

Dado- Conte-nos então: 

Fredo- Conversando com Murat chegamos à conclusão de que devemos encará-los de 

frente. 

Geron- Você está louco não temos a menor chance. 

Alex- E aquele papo de ataque silencioso? 

Fredo- Ele ainda vai ocorrer, mas enquanto a gente faz barulho, nossa arma secreta 

invade o castelo e detona com o rei. 

Geron- Se Jarel vir até nós, à gente não vai resistir por 10 segundos. 
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Fredo- Mas nosso homeoformo sagrado vai estar conosco. 

Alex- Eu cuido de vocês. 

Geron- Mas Jarel voa lembra? 

Fredo- Por isso que Dado vai ficar e Alex vai matar o Rei! 

Dado- Adorei essa parte. 

Geron- Como assim? 

Fredo- Você não sempre disse que Alex era o escolhido, talvez ele seja mesmo, e ele vai 

ter que provar isso agora. 

Alex- Deixe comigo! 

Dado- Meu grande amigo, vai lá e detona com esse rei de bosta. 

Fredo- O plano é o seguinte vamos lá atacamos e recuamos até Pedrius, fazendo-os 

virem atrás de nós, em Pedrius a gente tem mais chance, nisso Alex que vai conosco no 

primeiro ataque fica e entra na vila Chee e destrói tudo inclusive o rei já que o Corvo 

vai estar lutando com Dado. 

Geron- Vamos levar 1 dia até chegar na vila Chee,isso se não houver guerreiros na vila 

Pedrius e não temos muito tempo. 

Fredo- Os irmãos Witis foram para lá verificar o lugar e amanha cedo rumaremos para 

Pedrius e um grupo vai para Chee, enquanto preparamos armadilhas na vila Pedrius, e 

eu tenho outracarta na manga em Pedrius. 

Murat- Estamos confiando em vocês, isso pode ser nosso fim, hoje nós somos apenas 21 

guerreiros contra mais de 900 soldados Chee, é uma cartada muito perigosa. 

Dado- Fredo você não tem mais algum tio perdido em Pedrius? 

Fredo- Tenho sim, por que você acha que eu estou tão convencido que podemos 

vencer? 

Alex- Como assim? 
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Fredo- Muito próximo ao centro da vila Pedrius existe uma entrada do mar, e um farol, 

e nesse farol vive Alberto, conhecido também por Boto, ele é meu tio caçula. 

Murat- Aquele homem é seu tio? 

Alex- Como assim aquele homem? 

Fredo- Meu tio Boto é um Homeoformo poderoso e controla o mar, dizem que no mar 

ele é invencível, por isso que nem mesmo o Corvo do Demônio o ataca. 

Geron- Incrível Fredo, saber que o intocável também é seu tio me faz crer que podemos 

vencer. 

Dado- Então é pra lá que você pretende fugir, para pedir ajuda pro tiozinho? 

Fredo- Se conseguirmos levar os soldados Chee até próximo ao Farol junto ao mar, 

não importa quantos eles são meu tio acaba com todos. 

Alex- Ele é tão forte assim? 

Murat- A lenda fala que o Boto já venceu vilas inteiras sozinho, desde que tivesse água 

por perto. 

Fredo- Ele é nossa chance. 

Dado- Então deixe que eu vá ser a isca sozinho, duvido se o rei ao souber de mim não 

vai mandar todo seu exercito atrás do homeoformo da Águia Sagrada. 

Fredo- Está bem, nós iremos direto para meu tio Alberto. 

Geili- Dado? 

Dado- O que foi Geili? 

Geili- Se cuida tá? Você também Alex. 

E o dia amanhece e eles partem rumo a Pedrius, Dado e Alex já seguem mais rápido 

pra Chee. 
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Fredo e o resto chegam a Pedrius, esperando por eles estão os irmãos Witis, como 

esperado a vila Pedrius também não existe mais, então eles vão até o Farol. 

Chegando ao Farol, ele encontrasse destruído, Fredo fica desesperado. 

Fredo- Não acredito que ele venceu Boto, não pode ser verdade. 

Ele sai berrando o nome de seu tio, procurando ele por todo lugar, e de repente ouve 

uma voz. 

Boto- Estou aqui. 

Witis- Senhor Fredo encontramos ele. 

Boto estava em baixo dos escombros e contou que foi atacado por Jarel e que ele se 

tornou muito forte, nem mesmo ele pode vencê-lo. 

Nesse momento Fredo vê seus planos todos destruídos e o pior Dado e Alex já foram 

para a Vila Chee, todos estão em completo desespero. 

Murat- O que faremos contávamos com Boto e ele esta muito machucado, nem ele é 

páreo para o corvo. 

Boto- Me contem o que está acontecendo, o que vocês pretendiam fazer. 

Então Fredo explica para Boto seu plano de trazer o corvo para li enquanto Alex mata 

o rei Chee. 

Boto- Ainda podemos vencer, se o que você diz é verdade temos que crer no jovem da 

Águia Sagrada, só Deus sabe o quão forte ele é, e eu posso ajudar. 

Fredo- É impossível Boto, veja como você está. 

Boto- Se eu repousar umas 5 horas no mar eu ficarei bem novamente, mas preciso que 

vocês tragam os guerreiros deles para cá, será minha vingança. 
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Enquanto isso, Dado e Alex se aproximam da Vila Chee, como eles acham que ninguém 

vai ter coragem de atacá-los eles praticamente não tem guardas. 

Dado- Ali deve ser a vila, você fica aqui, eu vou chamar a atenção deles e voar até 

Pedrius, eles virão atrás de mim, e provavelmente você terá que derrotar alguns 

guerreiros para matar o Rei. 

Alex- Se cuida, só uma pergunta como fazer vai chamar a atenção deles e fazer com 

que eles o sigam. 

Dado- Fredo me contou que o Rei tem uma filha e ela costuma treinar nas colinas junto 

com alguns guerreiros, as colinas devem ser aquelas, se eu der sorte pego ela. 

Alex- Você vai seqüestrá-la? 

Dado- É quase isso. 

Alex- Dado, talvez ela não tenha nada haver com essa história? 

Dado- Ou talvez tenha tudo haver, prefiro pensar assim. 

Então Dado vai até as colinas e observando de longe com seu super olho de águia vê 

uma mulher treinando e quando ouve um dos guerreiros dizerem “princesa Kitana” vê 

a certeza de ter encontrado seu alvo. 

Então ele libera suas asas, e voa em direção a princesa e com uma incrível velocidade 

a captura. 

Kitana- Me solte o que você está fazendo? 

Dado- Desculpe, mas esse é o único jeito, e se eu te soltar você morrerá ao cair no 

chão. 

Kitana- Desgraçado, meu pai vai te matar, vai mandar o mundo atrás de você. 

Dado- Essa é a idéia. 

Então Dado avisa aos guerreiros: 

Dado- Querem sua princesa de volta, espero por vocês no Farol de Pedrius. 
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E Ele sai voando com ela. 

Alex- Você é realmente louco meu amigo, vou fazer de tudo pra terminar com isso hoje. 

Guerreiro Chee- Meu rei sua filha foi seqüestrada por um homem voador. 

Rei Chee - Como assim seqüestrada? Vocês não fizeram nada? 

Guerreiro Chee- Ele veio pelo céu com uma incrível velocidade, não deu tempo, só 

disse que para resgatá-la teríamos que ir para o farol de Pedrius. 

Rei Chee - Só poderia ser coisa do Boto, achei que tivessem o matado, chamem o 

Corvo. 

Jarel- Senhor mandou me chamar? 

Rei Chee- Onde você estava que deixou seqüestrar minha filha seu inútil? 

Jarel- Quem ousaria fazer isso senhor? 

Rei Chee- Só pode ter sido Boto, você não o matou? 

Jarel- Matei, acho que matei, destruímos tudo e nem rastro dele achei que tivesse 

morrido. 

Rei Chee- Traga minha filha de volta, e cuide por que tem mais um homeoformo voador 

e parece que ele se fundiu com a águia. 

Jarel- Isso é impossível. 

Guerreiro Chee- Senhor eu vi com meus próprios olhos, ele tinhas os olhos e as asas da 

Águia Sagrada. 

Jarel- Vou mandar todos os nossos guerreiros caçarem esse Homeoformo. 
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Dado voa com a princesa Kitana rumo ao farol de Pedrius, em quanto isso, os 

sobreviventes de Chactoo junto com Fredo e Geron preparam armadilhas para os 

soldados Chee. 

Os soldados Chee começam a se movimentar e Alex se prepara. 

Uma conversa em quanto voam. 

Kitana- Você realmente acredita que esse plano de vocês irá dar certo? 
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Dado- O que você está falando? 

Kitana- Me seqüestrar para levar nossos soldados pra uma armadilha? 

Dado- Você é louca. 

Kitana- Eu posso ler a mente de qualquer animal, e você é metade águia agora 

esqueceu, eu posso ler pedaços de sua mente então não tente disfarçar. 

Dado- Você está mentindo. 

Kitana- Então agora você não está pensando no seu amigo meio tigre que deixou lá na 

minha vila. 

Dado- Droga então vocês já sabiam da gente? 

Kitana- Na verdade só eu, o rei Chee de agora não é meu pai biológico, meu pai 

morreu além dos mares e ele se casou com minha mãe para se tornar o novo Rei, como 

eu era uma mulher ele se aproveitou disso. 

Dado- Por que está me contando isso? 

Kitana- Por que eu o odeio tanto quanto vocês. 

Dado- O que ele te fez? 

Kitana- Após casar-se com minha mãe ele a matou, se tornou rei e me faz de 

prisioneira, eu fico treinando com os outros soldados para um dia poder matá-lo, mas 

hoje eu senti a presença de vocês então acreditei que poderia ser hoje. 

Dado- Então você se deixou capturar? 

Kitana- Claro, mas pelo que vi na sua mente seu plano é muito infantil e imprudente, o 

corvo não virá atrás de você. 

Dado- Como assim? 

Kitana- O máximo que vai acontecer é o rei mandar os soldados mais para matar quem 

ousou entrar em sua vila, do que para me salvar. 

Nesse momento Dado para de voa e desce. 
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Dado- Você está tentando me enrolar, eu não vou cair nessa. 

Kitana- Precisamos voltar se não seu amigo morrerá. 

Dado- Não eu vou voltar depois que te deixar com os outros. 

Kitana- Vai ser tarde demais. 

Dado está confuso e se ela realmente está falando a verdade? Nesse momento ele 

precisava tanto conversar com Fredo e os outros. 

Kitana- Você conhece Fredo? 

Dado- Pare de ler minha mente, isso é chato. 

Kitana- Só responda minha pergunta? 

Dado- Sim ele está conosco. 

Kitana- Fredo é meu primo. 

Dado- Impossível, você não para de mentir mesmo. 

Kitana- Fredo filho de Maruqui, sobrinho de Ramed e Sorah e Groove. 

Dado- Você continua lendo minha mente? 

Kitana- Foi quem que te contou da minha existência? 

Nesse momento Dado sente que ela realmente pode estar falando a verdade. 

Kitana- Groove, era meu pai. 

Dado- Já ouvi esse nome antes, claro o cara que começou tudo isso que trouxe as 

malditas pedras verdes. 

Nesse momento Kitana dá um tapa em Dado. 

Kitana- Não fale assim do meu pai, ele cruzou os mares atrás da pedra verde para 

curar doenças ele era um curandeiro o maior de todos, mas foi traído por alguém. 

Dado- Se voltarmos vamos encarar os soldados de frente. 

Kitana- não se formos por um caminho secundário. 

Dado- Você deve conhecer bem este território é sua casa. 
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Então Kitana e Dado voam de volta a Vila Chee, mas enquanto isso Alex resolve 

atacar. 

Alex entra na vila escondido e vai até a frente do castelo que está cercado por alguns 

soldados, não vendo opção ele resolve entrar na força. 

Alex- Ei crianças querem brincar? 

E uma luta começa, Alex libera todo seu poder de tigre branco e vence os soldados 

rapidamente, mas nesse momento tem uma surpresa. 

Corvo- Hora, hora, tem um gatinho no meu terreiro. 

Alex- Droga, não era pra esse cara ter ido junto com os soldados? 

Corvo- Me mostre sua força. 

Alex- Desça aqui que você vai senti-la. 

E começa a luta entre Alex o tigre Branco e Jarel o Corvo do diabo. 

Ambos são muito fortes mas o Corvo leva vantagem por voar, a luta e surpreendente, 

Alex saca sua espada e defende os Ataques de Jarel, este por sua vez mostra o por que 

a dupla fusão o torna tão forte e começa a certar golpes em Alex. 

De repente Alex fala uma coisa que mexe com Jarel. 

Alex- Por que você trocou de lado Jarel, sua irmã está sofrendo tanto. 

Nesse momento Jarel para de se mover como se estivesse pensando, mas logo em 

seguida abre um sorriso. 

Corvo- Eu não tenho irmã pra mim todos morreram, a única coisa que eu tenho é 

poder. 

E a luta continua, Alex está apanhando muito, ele praticamente não tem chance contra 

o corvo, será que Dado e Kitana vão chegar a tempo, parece difícil, enquanto isso os 

soldados continuam indo em direção ao farol de Pedrius as armadilhas estão prontas e 

Boto recuperado, mais uma guerra está prestes a começar. 



~ 71 ~ 
 

Fredo- Onde está o Dado ele já deveria ter retornado. 

Geron- Realmente, ele voa muito rápido já era pra estar aqui. 

G Witi- Senhor avistamos ao longe a chegada de um grande exercito de soldados Chee, 

mas nem sinal de Dado. 

Fredo- Droga Realmente aconteceu alguma coisa. 

Geron- Witi o Corvo está vindo entre eles? 

G Witi- Parece que não. 

Geron- Droga é isso, eles foram capturados. 

Fredo- Não na verdade, acho que aconteceu outra coisa, vamos nos preparar pra 

guerra, e vamos confiar nos nossos escolhidos. 

Enquanto isso, Dado e Kitana se aproximam da Vila Chee e Alex e Jarel continuam 

lutando, depois de tanto lutarem, Alex está praticamente acabado e Jarel, não sofreu 

quase nenhum dano, em fim o Corvo mostra seu ataque mais poderoso, ele sobe muito 

alto e vem girando é o ataque furacão demoníaco. 

Depois disso Alex está derrotado, nem se mexer não consegue mais, então Jarel ordena 

aos soldados que assistiam a luta. 

Jarel- Levem para o calabouço e esperem que um canário vai vir atrás desse gatinho. 

 

 

 

Kitana- Está tudo muito quieto por aqui. 

Dado- Também acho, se Alex tivesse atacando com certeza isso estaria uma zona. 

Kitana- Então temos que acreditar que o corvo o derrotou. 
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Dado- Prefiro achar que ele esta fazendo um ataque silencioso. 

Kitana- Espere, soldados a frente, e tem um homeoformo junto com eles. 

Dado- E daí. 

Kitana- Esqueceu que posso ler a mente dele? 

Kitana se concentra e lê a mente do homeoformo, e descobre que Alex está no 

calabouço. 

Dado- O que você descobriu? 

Kitana- A mente de um homeoformo é meio confusa, mas descobri que seu amigo está 

preso no calabouço ele foi completamente derrotado. 

Dado- Não acredito. 

Kitana- Vamos salva-lo, droga sinto a presença do corvo está vindo até nós. 

Dado- Por favor Kitana, salve o Alex, deixe esse cara pra mim, e mande ele terminar a 

missão. 

Kitana- Mas Dado você não tem chance sozinho. 

Dado- è o que vamos descobrir, agora vai! 

Então Kitana segue escondida para o calabouço para tentar salvar Dado, em quanto 

isso no céu aparece o corvo! 

Jarel- Cadê você “canarinho do reino” vem voar comigo? 

Nesse momento Dado sabe que não pode mais se esconder e aparece no 

Chão sem as asas. 

Jarel- Me disseram que você tinha asas e voava, pelo visto é só mais um rato humano. 

Nesse momento dado tira a camisa e libera o poder da Águia Sagrada, a luta tão 

esperada começa. 

Enquanto isso perto do Farol de Pedrius as tropas da Vila Chee se aproximam e Fredo 

juntamente com os outros entre eles Boto estão prontos para a batalha. 
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Geron- Fredo você viu a Geili? 

Fredo- Não Geron desde ontem que não a vejo, ela não ficou em Chactoo? 

Geron- Droga! Acho que ela foi pra outro lugar. 

No mesmo instante Kitana chega até o Calabouço para salvar Alex, a poucos soldados, 

pois a maioria foi para o Farol. 

E a luta de Dado e Jarel continua. 

Ambos são muito fortes, é incrível a velocidade dos golpes, chutes socos, Dado usa sua 

arma seu arco meio bumerangue. 

Jarel- Você acha mesmo que pode me ferir com esse brinquedinho de criança? 

Dado- Então se prepare! 

Mesmo Dado sendo muito forte a dupla fusão de Jarel e seu tempo maior em batalhas o 

dá certa vantagem. 

Kitana consegue derrotar os soldados e chega até Alex. 

Alex- Quem é você? 

Kitana- Uma amiga, como você está? 

Alex- Com algumas dores, mas bem. 

Kitana- Consegue andar? 

Alex- Acho que sim, quem te mandou aqui? 

Kitana- Seu amigo Dado. 

Alex- E onde ele está? 

Kitana- Decidindo nosso futuro contra o Corvo. 

Alex- Precisamos ajudá-lo, eu vi a força do corvo nem mesmo o Dado pode vencê-lo. 

Kitana- Talvez possa e ele disse que você tem que terminar sua missão. 

Alex- Está bem, vamos acabar com isso e depois ajudá-lo. 

Kitana e Alex rumam em direção a parte central do castelo onde está o rei Chee. 
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Dado e Jarel continuam sua batalha... 

Jarel- Você realmente me surpreende por sua resistência, mas até quando irás 

agüentar? 

Dado- Até te vencer! 

Jarel- Isso não vai acontecer. 

Jarel- Usa seu ataque furacão e assim como fez com Alex praticamente derrota Dado, 

falta apenas o golpe final, quando uma surpresa aparece. 

Geili- Jarel não faça isso. 

Dado- Geili o que você está fazendo aqui? 

Geili- Eu segui você e o Alex, vi toda a outra batalha e não pude fazer nada, mas agora 

eu não posso deixar você fazer isso de novo meu irmão. 

Jarel- Geili, minha irmãzinha você não mudou nada, e também parece não ter 

aprendido nada.Venha comigo juntos dominaremos todo esse mundo. 

Geili- Jarel esse não é você, por favor, volte comigo nosso pai nos espera. 

Jarel- Pai, aquele monstro, você não sabe do que ele é capaz. 

Geili- Jarel por favor... 

Jarel- Se não quer se juntar a mim veja a morte do seu amigo. 

Nesse momento Geili ataca Jarel usando o Arco Crotus de Dado que estava no chão. 

Jarel- Você ousa me atacar, eu seu irmão para defender esse estranho que nem é do seu 

mundo? 

Nesse instante Jarel voa até Geili e a acerta, possuído por ódio ele vai atacá-la quando 

Dado liberta o verdadeiro poder da Águia Sagrada, uma luz o envolve e com uma 

velocidade impressionante ele chega a Jarel antes do mesmo golpear Geili. 

Parece que a luta vai ter outro rumo, e Dado em pouco tempo acaba com Jarel, então é 

a vez de Geili entrar na frente de Jarel para defendê-lo. 
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Geili- Pare Dado já chega! 

Jarel se aproveita desse momento e agarra Geili ameaçando matá-la. 

Sem muitas opções Dado com incrível velocidade ataca Jarel e acerta sua cabeça 

matando-o. 

Geili desesperado chora e briga com Dado. 

Geili- Por que você fez isso, ele não ia fazer nada comigo. 

Dado- Ele ia te matar eu fui só te salvar. 

Geili- Eu te odeio Dado te odeio. 

Enquanto isso em fim os guerreiros Chee chegam ao farol e logo recebem como 

comprimento um mega ataque de Boto, utilizando a água do mar. 

E a batalha do Farol de Pedrius enfim começa. 

Kitana e Alex chegam até o rei que está cercado de 5 homeoformos, e Alex mesmo 

machucado vence eles sem grandes dificuldade, afinal de conta ele é o escolhido. 

Rei Chee- Então você quer seu trono de volta traidora? 

Kitana- Não, somente quero vingar a morte de minha mãe? 

E Kitana ataca e derruba o rei do alto da torre central, é o fim. 

Ao descerem encontram Geili chorando. 

Alex- Geili,o que você faz aqui? O que aconteceu? Cadê o Dado? 

Geili- Sai daqui, você também é culpado. 

Nesse instante Alex nota que Geili chora em cima do corpo de Jarel e mesmo nesse 

momento triste para Geili ele abre um sorriso de canto e pensa “Dado conseguiu”. 

Kitana- Alex, Dado está lá na colina eu vou até ele, precisamos retornar ao Farol e 

acabar com essa guerra, você fica aqui e leva ela de volta. 
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Kitana- Dado você conseguiu! 

Dado- Mas ela está me odiando agora eu fui só tentar salva-la. 

Kitana- Eu sei disso, mas agora precisamos salvar muito mais vidas, precisamos 

retornar ao farol e acabar com a guerra, e só sua velocidade voando vai poder salvar 

muitas vidas. 

Então Dado e Kitana partem para Pedrius, enquanto isso Alex convence Geili a 

retornar após enterrar o corpo de Jarel. 
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A batalha em Pedrius está cada vez mais acirrada, os poderes de boto são a salvação 

dos aliados, mas eles não resistirão muito tempo. 

Algo tempo depois em fim Dado usando todo seu poder chega com Kitana em seus 

braços, todos param para ver ao longe, ele parece um anjo e sobrevoa o campo de 

batalha e para nesse momento Kitana fala: 

Kitana- O rei Chee está morto juntamente com o corvo e por direito eu sou a nova 

rainha da Vila Chee, e ordeno que essa guerra acabe agora. 

Nesse momento todos os soldados se ajoelham para Kitana. 

Fredo vai ao encontro de Kitana. 

Fredo- Kitana, quanto tempo, que bom revê-la. 

Geron- Dado cadê o Alex? E você viu a Geili? 

Dado- Sim os dois estão bem, devem estar retornando. 

Geron- Não foi possível salvar o príncipe Jarel não é? 

Dado- Fui obrigado a matá-lo e Geili me odeia por isso. 

O exercito Chee parte em retirada para sua vila. 

Kitana- Fredo tenho um convite para te fazer, quero que você seja o novo rei da vila 

Chee. 

Fredo- Como assim e você o novo rei será a pessoa que casar com você. 

Kitana- eu sei disso, mas não pretendo casar tão cedo e como você é o homem mais 

próximo do verdadeiro rei você também tem direito ao trono, eu preciso resolver 

algumas coisas. 

Após a chegada de Alex e Geili  eles retornam para a Vila lastin, junto vão todos os 

representantes das vilas, que agora são Fredo vila Chee, Boto vila Pedrius, Sorah vila 

Dinoterus e Murat vila Chactoo,  as demais vilas ainda não ouveram mudanças, 

juntamente com Venim da Vila Lastin eles se reuniram na própria vila Lastin e 

decidiram fazer a divisão das pedras verdes que estavam em posse somente da vila 
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Chee, com um tratado que elas não poderiam ser usadas mais para a fusão entre 

homens e animais e que não poderiam atravessar o oceano para buscar mais pedras. 

Assim que acabou a reunião Dado e Alex estavam prontos para se despedir em fim eles 

iriam retornar ao seu mundo, já fazia quase 2 meses que lês estavam fora, Kitana que 

estava acompanhando Fredo foi até eles mas antes notou uma conversa estranha entre 

Geron e Venim. 

Geron- Você vai mandá-los de volta? 

Venim- Sim eu vou. 

Geron- E eles não vão querer retornar? E quanto a idéia de ficar com os poderes deles 

para dominar esse mundo? 

Venim- Eles não vão querer voltar, primeiro por que eu deixei minha herança pra eles, 

eles terão muito dinheiro nem vão pensar mais nesse mundo e ao fazer eles passarem 

pelo portal usando a pedra verde eu roubarei o poder dos animais sagrados. 

Geron- O senhor bem que podia matá-los no mundo deles na câmara de água. 

Venim- Não vai ser necessário, eu destruirei a passagem para esse mundo após eles 

partirem, será como se eles não tivesse existido e eles cumprirão com sua parte. 

Kitana na verdade só podia ler os pensamentos de Geron e ainda um pouco 

embaralhados, e para ela segundo a conversa dos dois, eles pretendiam roubar os 

poderes de ambos e matá-los na câmara de água. Ela precisava fazer alguma coisa. 

Após todas as despedidas Alex e Dado estão prontos pra partir e Venim abre o portal 

usando o diamante verde. 

Dado- É dessa maneira que se atravessa para nosso mundo usando o diamante verde, 

foi assim que Venim fez? 

Alex- É diferente de como chegamos aqui, mas o importante é retornarmos. 

Somente Geili não foi a despedida de Dado e Alex. 
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Em fim eles atravessam o portal e Kitana a fim de salva-los também atravessa e o 

portal se fecha. 

Fredo- Kitana, onde você vai? 

Venim- O que ela fez? 

Geron- Ela cruzou o portal. 

Venim disfarçadamente aproveita esse detalhe e diz que esta acontecendo alguma coisa 

e usando seus poderes destrói  o portal, após uma explosão todos ficam assustados. 

Fredo- o que aconteceu? 

Venim- A passagem dela deve ter selado o portal entre os dois mundos. 

Aparecem ao chão dois cristais brancos 1 com uma pena de águia dentro e outro com 

uma garra de tigre, sim é o poder dos dois que Venim selou nesse mundo, ele guarda 

esses cristais em um recipiente sem que ninguém veja. Alguma coisa grande vai 

acontecer, e os lideres voltam para suas vilas. 

Dado e Alex acordam e vêem ao seu lado Kitana desmaiada. 

Dado- O que ela faz aqui. 

Kitana acorda e não entende nada. 

Kitana- Geron disse que Venim iria matá-los então tentei vir salva-los. 

E ela conta toda a história pra eles. 

Alex- Realmente perdemos nossos poderes. 

Dado- Aquele velho, o que ele pretende? 

Nisso aparece o mordomo da casa. 

Bem vindos Jovens, os mais novos milionários. 

Dado- Como assim. 

Senhor Veríssimo passou todos os seus bens para vocês agora vocês são ricos. 

Kitana- Gente precisamos voltar? 
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Alex- Kitana, você não sabe tudo que passamos pra poder voltarmos, não podemos 

retornar. 

Dado- Ele tem razão. 

Kitana- Então eu retornarei sozinha. 

Kitana trouxe consigo uma pedra verde mas não consegui abrir o portal. 

Kitana- Ele deve ter destruído o portal, preciso descobrir outro lugar para voltar ao 

meu mundo. 

Dado- Vem com a gente, nós vamos voltar para nossas casas, lá a gente também 

conseguiu ir ao mundo dos sonhos talvez lá você consiga voltar. 

Então eles retornam a Novo Horizonte na terra se passou apenas 1 mês e quando 

chegam em casa são recebidos por sua família. 

Primeiro Alex e depois Dado. 

Sônia- Meu filho que saudade, como você está? E quem é essa moça. 

Dado- Eu estou bem,e ela é uma amiga. 

Kitana- Oi prazer meu nome é Kitana. 

Sônia- Nome diferente. 

Dado- Ela vai passar uns dias aqui conosco. 

Por mais que eles agora são donos do dinheiro de Venim eles preferiram não utilizar 

esse dinheiro e voltaram a viver sua vida, com a promessa de ajudar Kitana a retornar 

ao mundo dos sonhos. 
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