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Capítulo 1
Reino de Jade, Cidade de Yulan, Décimo quinto ano do Imperador
Shengli da Dinastia Feng1
Era o início da primavera. Este ano tinha sido extremamente
favorável em todos os aspectos: o ar aquecera rapidamente, a neve quase
derretera completamente. Apesar disso, em alguns lugares nas sombras
ainda eram visíveis chapéus de neve brancos cobrindo o chão. Mas estes
também gradualmente se transformariam em água.
Nos últimos cinquenta anos, o Reino de Jade fora governado pela
Dinastia Feng (Dinastia do Vento). No trono estava o imperador Shengli,
que ascendera ao trono quinze anos atrás, após a misteriosa morte de seu
pai, o primeiro imperador da dinastia Feng. O primeiro imperador da
Dinastia Feng conseguira unir os territórios fragmentados em um único
estado poderoso e implementar uma série de reformas progressivas.
Entretanto, o segundo governante da nova dinastia não deu
importância ao bem-estar de seus súditos e executou com paixão grandes
projetos de engenharia, como a construção de canais e a reconstrução de
palácios. O imperador Shengli não podia nem imaginar quão caros e
demorados esses projetos se tornariam (seriam concluídos apenas cem anos
após sua morte).
Durante o reinado de Shengli, oito milhões de cidadãos do Reino de
Jade foram envolvidos na construção de palácios imperiais, estradas, navios
e equipamentos de cerco. A ânsia por construção excessiva do Imperador
causou grande descontentamento entre as pessoas comuns.
A expansão das fronteiras do Reino não aconteceu para Shengli com
tanto sucesso quanto ele gostaria. O exército do soberano sofreu uma série
de reveses sérios. Isso causou a morte de um número enorme de soldados e
finalmente esgotou o tesouro do país. Muitos aristocratas e políticos

entenderam que, se Shengli não mudasse a política doméstica, a dinastia
Feng não duraria muito.
A antiga cidade de Yulan, no nordeste do país, tinha sido construída
há mais de mil anos. E recentemente, Yulan começou a se desenvolver de
forma rápida e transformou-se em um importante centro comercial. Agora
Yulan era uma cidade bem planejada, erguida de acordo com um plano
quadrangular, cercada por uma muralha para o caso de ataque de inimigos.
Os mercados ficavam localizados nas partes leste e oeste da cidade.
Todos os edifícios administrativos da cidade localizavam-se no
centro. Ao redor deles estavam as casas da aristocracia local e cidadãos
ricos, decoradas com jardins exuberantes. As casas eram cercadas por
galerias abertas, com muitas colunas, que mais uma vez enfatizavam o
status do dono da casa. Os telhados com telhas vermelhas destacavam-se
fortemente no contexto da paisagem local.
Ultimamente, Lei Songlin servia como Governador de Yulan. O nobre
tinha comemorado recentemente seu cinquentenário, e o Imperador o
nomeara pessoalmente para seu cargo atual. Lei Songlin nasceu na capital
Shenyan, em uma família militar. Seu pai era um general. Mas Lei Songlin
perdera o pai na infância, quando tinha apenas seis anos.
Quando o primeiro Imperador da nova dinastia Feng chegou ao poder,
ele nomeou Songlin para a comitiva imperial.
O novo Imperador Shengli, ao contrário de seu pai, decidiu usar o
capaz e ambicioso Lei Songlin na área militar. O comandante recémnomeado participou de uma das campanhas contra o Reino de Charoite.
Depois disso, o nobre recebeu o cargo de governador de Yulan. Na
província que lhe fora confiada, lutou com sucesso variável contra as tribos
das estepes orientais, que de tempos em tempos atormentavam as
vizinhanças de Yulan com seus ataques.
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