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raenor.
Terra natal dos orcs e, durante muito tempo, o lar de Garrosh Grito Infernal. Nascera nas paragens mais belas e verdejantes daquele mundo, as terras de Nagrand. Ali resistira à varíola vermelha e à desonra perpetrada por seu pai, o lendário Grom Grito
Infernal. Quando a magia demoníaca corrompeu Draenor, Garrosh culpou aquela lenda. Ele sentira vergonha de ter o mesmo sangue que
Grom até Thrall, chefe guerreiro da Horda, lhe contar que, embora seu
progenitor tivesse sido o primeiro a aceitar a maldição, ele sacrificara a
vida para dar fim ao suplício.
Draenor. Da última vez que estivera ali, com o coração cheio de
orgulho e um amor ardente pela Horda de Azeroth, Garrosh defendera
seu novo lar dos horrores do Lich Rei.
Eis que o orc regressava uma vez mais.
Draenor mudara muito desde sua última visita. Então, a terra emanava uma energia nefasta, os animais estavam doentes e eram poucos.
Desta vez, reencontrava o mundo de sua infância. E como era belo!
Garrosh quedou imóvel e contemplativo. Seu corpo forte e adornado pelas mesmas tatuagens que outrora adornaram a pele de seu pai
voltava-se para o sol, deixando o ar doce e puro adentrar seus pulmões.
Parecia impossível, mas era verdade.
Naquele lugar impossível, deu-se um fato impensável: diante de
seus olhos, materializou-se a imagem de seu pai. Grom Grito Infernal
sorria — e sua pele era castanha.
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Por alguns instantes, o assombro fez com que Garrosh deixasse de
ser um bravo guerreiro, herói e chefe da Horda para voltar a ser uma
criança que vê o pai retornar após uma longa ausência.
— Pai! — gritou o orc, caindo de joelhos, sobrepujado pela visão.
— Eu voltei para casa. Para a nossa terra natal. Perdoe-me por duvidar
de sua honra!
Garrosh sentiu a mão do pai sobre o ombro e ergueu os olhos para
fitar seu rosto. Com a voz trêmula, prosseguiu:
— Logrei vários feitos em honra de seu nome, e também o meu
nome se tornou amado pela Horda e temido pela Aliança. Você... sabe
dessas coisas? Por favor, pai, diga-me... você se orgulha de mim?
Quando Grom abriu a boca, ouviu-se um clangor metálico e a
imagem do orc desapareceu.
Garrosh despertou em estado de alerta, como sempre fazia.
— Bom dia, Garrosh. — A voz era agradável. — Trouxemos o seu
café da manhã. Por favor, queira se afastar.
Tivessem os carcereiros demorado um pouco mais, o orc ouviria a
resposta para a pergunta que o assombrara e que mais o instigara em
toda a sua vida. Se pudesse, estrangularia a pandarena pela intromissão.
Sua compostura já bastava para causar ódio ao orc.
Garrosh, que trajava um manto encapuzado simples, limitou-se a
apresentar uma expressão imperturbável enquanto se erguia dos pelames que usava para dormir. Afastou-se o máximo possível das grades de
metal e das janelas da cela, que emitiam uma luz violeta, e aguardou. A
maga vestia um manto comprido, adornado por padrões florais. Ela deu
um passo à frente e iniciou um encantamento. A luz das janelas se apagou. Outros dois pandarens — gêmeos idênticos — se aproximaram.
Um dos irmãos observava Garrosh, enquanto o outro fez deslizar uma
refeição composta de chá e pães sortidos através de uma abertura no
nível do chão. Ao se levantar, o guarda indicou com um gesto que Garrosh já podia pegar a bandeja.
O orc não se moveu.
— Quando será minha execução? — perguntou, impassível.
— Seu destino ainda está sendo decidido — respondeu-lhe um dos
irmãos.
Garrosh quis arremessar a comida contra as grades, ou melhor,
projetar-se num salto veloz e imprevisível, e esmagar a traqueia de seu
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sorridente algoz, antes que a pandarena pudesse intervir. Não fez nem
um, nem outro. Com gestos calmos e controlados, dirigiu-se ao pelame
e se sentou.
A maga reativou a barreira mágica violeta, e os três pandarens foram-se embora rampa acima. A porta bateu às suas costas.
Seu destino ainda está sendo decidido.
O que, em nome dos ancestrais, significava isso?
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