Resumo de O Rei das Cinzas (+
Marcador)
O mundo de Garn já foi composto de cinco grandes reinos, até que o rei
da Itrácia foi derrotado e todos os membros de sua família foram
executados por Lodavico, o implacável rei de Sandura, um homem com
ambições de dominar o mundo.
A família real de Itrácia eram os lendários Jubardentes, e representavam
um grande perigo para os outros reis. Agora restam quatro grandes
reinos, que estão à beira de uma guerra.
Mas há rumores de que o filho recém-nascido do último rei de Itrácia
sobreviveu, levado durante a batalha e acolhido pelo Quelli Nacosti, uma
sociedade secreta cujos membros são treinados para infiltrar e espionar
os ricos e poderosos de Garn.
Com medo de isso ser verdade, e a criança crescer com um coração
cheio de desejo de vingança, os quatro reis oferecem uma enorme
recompensa pela cabeça da criança. Na pequena vila de Oncon, Declan é
um aprendiz de ferreiro, aprendendo os segredos da produção do
fabuloso aço do rei.
Oncon está situada na Covenant, uma região neutra entre dois reinos.
Desde que a área de Covenant foi declarada, a região existiu em paz, até
a violência explodir com traficantes de escravos indo até a vila capturar
jovens homens para serem soldados em Sandura.
Declan precisa escapar, para levar seu conhecimento precioso para o
barão Daylon Dumarch, comandante de Marquensas, talvez o único
homem que pode derrotar Lodavico de Sandura, que agora se aliou à
fanática Igreja do Deus Único e está marchando pelo continente, impondo
sua forma extrema de religião sobre a população e queimando descrentes
pelo caminho.
Enquanto isso, na ilha de Coaltachin, o domínio secreto da Quelli Nacosti,

três amigos estão sendo instruídos nas artes mortais de espionagem e
assassinato: Donte, filho de um dos mais poderosos mestres da ordem;
Hava, uma menina séria com habilidades de luta que poderiam derrubar
qualquer oponente; e Hatu, um rapaz estranho e conflituoso no qual fúria
e calma lutam constantemente, e cujo cabelo é de um tom brilhante e
ardente de vermelho.
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