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DEGUSTAÇÃO – RAPUNZEL NO REINO DAS FADAS 

 

- Em frente, Soldados! – Gritou o comandante de cima de um cavalo. O 

Exército em linhas e colunas posicionados começaram a marchar de forma 

agressiva em sentido ao pântano. Em poucos segundos, soldados montados 

em seus cavalos norteavam outros, que estavam a pé, passando como ventania 

amedrontando camponeses. Os vilarejos, em poucos segundos, ficaram em 

silêncio e só conseguiam ouvir o barulho das ferraduras impactando o chão e 

tremendo os corações dos bons. 

 

  A caça a Rapunzel foi declarada ainda na cerimônia de posse do príncipe 

e agora Rei Huan. O fato era que muitos acharam que o mal havia perdido e a paz 

poderia voltar a nascer no Reino de Zafon. Cavaleiros equipados por armaduras 

de ferros e armados com lanças afinadas invadiam a Floresta como o antigo 

exército da Bruxa Sara. Pisoteavam sem nenhuma dificuldade nas novas plantas 

que começaram a nascer depois que as trevas foram vencidas. 

 

  Cavalos raivosos e ferozes cavalgavam com exatidão e orquestra para a captura 

de uma pessoa poderosa para todos. Embrenhando-se no mato, muitas vezes, separando-

se uns dos outros, vasculharam todos os cantos e todos os vilarejos 

atrás de notícias, mas nada e ninguém vira Rapunzel. 

 

  De repente, um dos cavaleiros do rei parou bruscamente seu cavalo. O relinchar 

do animal soou para seus comparsas, que em poucos minutos, estavam junto a ele. 

Os soldados, que correram para ver o que acontecera com o cavaleiro, também 

se estagnaram. Um olhou firmemente ao outro sem saber o que realmente estava 

acontecendo. Mas entenderam que o motivo da parada do cavaleiro se deu pelo  

fato de uma casa. Não era uma casa qualquer, mas uma de alvenaria. Grande, que 

de relance se contava mais de 10 janelas de um único lado. A cor laranjada dava a 

impressão de desbotada. Havia duas portas, uma do tamanho normal de um ser 

humano e a outra pequenina, como se fosse para um anão. Uma nuvem negra 



apenas cobria o céu deste casebre. Em volta, havia plantas de todas as espécies 

e um balanço feito de madeira, pendurado por correntes grossas e de ferro enrolados em 

uma grande travessa apoiado em duas estacas de 2 metros e meio. 

 

  Sem ninguém, balançava suavemente, como se tivesse alguém ali há minutos 

atrás, mas quando ouvira os barulhos dos cavalos, correu rapidamente para se 

esconder. A casa, ainda, possuía um muro branco e alto a seu redor, dando a volta 

em toda a casa e separados por um portão de ferro, preto e de grades, que de fora 

dava para se ver tudo do lado de dentro. 

 

  -Eu nunca vi esta casa antes! – Sussurrou o cavaleiro. 

 

  - Eu também não! Sempre passei por aqui e nada tinha. – Concluiu outro 

cavaleiro. 

 

  Um dos cavaleiros desceu do cavalo, olhou firmemente a casa, dando mais uma 

observada. Andou em direção do portão. Quando chegou perto, estendeu sua 

mão direita e agarrou uma das grades de ferro e quando respirou para gritar, um trovão 

estrondou os ouvidos dos cavaleiros e assustou os cavalos, fazendo 

relincharem juntos. O medo estagnou em todos. 
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