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Querida Léa, 
Que o dia inevitável de minha morte preceda o seu em muitos anos.

Não lamente por mim, Léa. Apesar de tudo pelo que passei, tive uma 
vida longa e maravilhosa. Morri fazendo aquilo que quis fazer. Vivi 
e amei despreocupadamente por esses longos anos, e conheci a mais 
intensa felicidade ao ver a bela e inteligente mulher que você se tornou. 
Creio que agora estou de partida para um lugar inimaginável, cujo nome 
desconheço e sobre cuja localização nada sei, salvo que fica fora dos 
limites de nosso mundo alquebrado.

Anseio por esse paraíso, Léa — pela paz e pelo descanso que 
encontrarei do outro lado desta existência mortal. Quero que saiba disso, 
querida, acima de qualquer outra coisa que possa ter lhe ensinado: existe 
esperança além de nossa realidade, além dos reinos do Paraíso e do 
Inferno e dos espaços sombrios que existem entre eles. Agarre-se firme 
a essa esperança quando chegarem os tempos difíceis, e encontrará o real 
significado de sua vida.

Embora eu saiba que você não acredita em mim quando falo de 
portentos sinistros, creio que afinal começa a suspeitar que haja um 
fundo de verdade em minhas palavras. Também não acreditei durante 
muito tempo. Lembro-me de, ainda criança, ler os contos Horádricos 
e pensar que, embora fossem histórias maravilhosas, não passavam 
disso: histórias maravilhosas. Como as de Anu e o Dragão, as Guerras 
dos Clãs Magos, a Guerra do Pecado e a Caçada aos Três eram 
contadas apenas para excitar a imaginação. Agora vejo, para minha 
consternação, que dentro dessas lendas se encontra uma verdade 
mais profunda. Pois, como vim a descobrir, ela se esconde em lugares 
inesperados.

Se tudo ocorrer como espero, algumas verdades serão reveladas em 
breve, que farão você acreditar — talvez até no dia da minha morte. 
Pois creio que você terá um papel crucial a desempenhar na salvação do 
nosso mundo, embora eu não saiba — não possa sequer imaginar — qual 
seja esse papel.
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