


Título: Condenados de Madiva
Cenário: Ases

Conto de Cárlisson Galdino
2ª Edição

Publicação: Julho de 2021

1ª Edição em 2011, como um dos acréscimos 
da novela de aventura Jasmim.

Cárlisson Galdino é membro da Academia 
Arapiraquense de Letras e Artes e da Academia
Alagoana de Literatura de Cordel. Escritor de 
várias modalidades de literatura, 
especialmente autor de novelas de aventura 
em folhetim e de literatura de cordel.



CONDENADOS DE MADIVA

Jovem e linda, com ar agitado, curioso e 

inteligente. Assim é Madiva, deusa da Magia e 

da Ciência. E um dia, numa época próspera, 

havia oito magos, todos discípulos seus. Mais 

que isso, os oito eram os mais adorados 

discípulos.

Klaitu era um jovem de 22 anos, andava 

sempre com um manto colorido. Tinha um jeito

afeminado e tagarela. Era especialista na 

criação de itens mágicos de metamagia, ou 

seja, itens capazes de perceber ou alterar o 

fluxo da energia mágica. Profundo conhecedor 

das formas de detecção de magia e de anular a

magia.



Loxplan era uma mulher de 40 anos. Careca, de

corpo forte, jeito duro e olhos de águia antiga e

perspicaz, ela era a melhor na criação de armas

mágicas de grande porte. Naquele tempo, 

somente Loxplan sabia criar itens que 

sobrepunham efeitos mágicos. Era seu maior 

orgulho e sua área de maior interesse.

Loype tinha 40 anos, uma mulher de cabelos 

castanhos longos e sedosos, com olhar terno e 

pacato. Sua especialidade era imbuir magia em 

joias e anéis. Magias de joias e anéis não são 

das mesmas de outros objetos. Geralmente são

muito direcionadas. Loype sabia como 

ninguém preparar joias para acolherem 

propriedades mágicas da melhor forma.



A implicante Luaph tinha 32 anos. De cabelos 

pretos e jeito autoritário, era apreciadora da 

ordem. Era especialista na criação de orbes e 

globos mágicos. Especialmente aqueles 

utilizados em processos divinatórios.

Melthoz tinha só 22 anos, mas já mostrava uma

enorme determinação. Por ser também um 

guerreiro, bom manuseador da espada, 

terminou focando trabalhos mágicos 

especificamente nestes itens. Sem muita 

variedade quanto ao modelo, trabalhava quase 

unicamente com espadas longas.

Wanprush tinha 32 anos, mas vivia viajando. 

Pelo menos uma vez por bimestre ia visitar seus

parentes. Sua especialidade eram armaduras e 

escudos. Falam de uma armadura que ele 



próprio utilizava, capaz de mudar sua forma 

para uma forma que lembrava algum animal, 

dependendo da situação em que estava e do 

tipo de proteção que desejava. 

Wikoab tinha 27 anos. Uma mulher altiva, bem-

humorada e confiante como poucas. Apesar de

ter uma personalidade das mais fortes, era a 

mais distinta dos oito. Sua especialidade não 

eram objetos mágicos pensando em guerras. 

Eram objetos mágicos para uso no cotidiano, 

uso doméstico e afim. 

O lunático Wolwol tinha 27 anos e olhos sempre

arregalados. Certamente era o mais afinado 

com toda a teoria e o estudo mágico, mesmo 

que na área de outros. Sua especialidade era 



preparar objetos de pano para receberem 

propriedades mágicas. 

Como se sabe, o poder corre o risco de 

corromper corações. Foi precisamente o que 

aconteceu com os magos. Eles começaram a 

colecionar objetos mágicos, roubar uns aos 

outros e ao restante do mundo, apenas para 

terem o maior número de objetos mágicos que 

fosse possível acumular.

Wikoab notou o comportamento estranho dos 

outros magos e procurou Luaph para falar a 

respeito. Ela lhe revelou os acontecimentos que

previra. Cinco dos magos estavam com planos 

de dominação do mundo e ela os desafiaria. 

Apenas um deles sobreviveria e se tornaria 

senhor (ou senhora) daquelas terras.



Horrorizada, Wikoab fugiu. Por ter previsto que 

as duas não representariam qualquer ameaça 

ao plano de qualquer um deles, Luaph 

simplesmente deixou que partisse.

Aliada a Loype, Wikoab se refugiou para evitar 

confrontos. Enquanto isso, a disputa entre os 

seis se acirrava, com golpes baixos e ataques.

Um dia, vendo como tudo caminhava mal e que

eles não tinham mais como objetivo divulgar a 

ciência mística e melhorar a vida das pessoas 

como juraram, Madiva tomou uma atitude e 

impôs um castigo a todos os seis. Como 

desejavam tanto acumular objetos mágicos, os 

seis foram transformados em serpentes 

voadoras gigantes. Sem corpo humano para 



armaduras, sem mãos para armas, anéis ou 

qualquer coisa mais.

Os seis condenados já haviam desenvolvido 

uma percepção bastante eficaz de onde 

estavam quaisquer objetos mágicos próximos, 

bem como seu funcionamento. Mas não 

podiam usá-los. Ensandecidos, os seis 

começaram a destruir uns aos outros e destruir 

quem se colocasse em seu louco caminho. 

Wolwol foi morto por um grupo de 

aventureiros, enquanto Luaph foi morta por 

Melthoz, que enlouquecera, bradando a todos 

que poderia existir apenas uma serpente e 

quando houvesse apenas uma, ela voltaria a ser

uma pessoa como era antes. 



Para evitar o pior, Loype e Wikoab se uniram e 

discutiram sobre o que deveriam fazer. 

Concluíram que, seguindo os princípios de 

Madiva, era obrigação das duas conter os 

outros magos, para que a ciência pudesse se 

desenvolver sem ameaças.

Foram até a base de Luaph e conseguiram 

orbes mágicas quase prontas para o que elas 

pretendiam fazer. Concluíram a criação dos 

artefatos e então puseram em prática seu plano

de contenção.

Ergueram um templo negro, com quatro lados 

diferentes, cada um com uma porta e, dentro 

de cada porta, no final de cada um dos quatro 

caminhos, uma daquelas orbes seria a prisão 

para cada um dos quatro condenados.



Com ajuda de um grupo de aventureiros 

voluntários, as duas conseguiram prender 

Klaitu, Loxplan, Melthoz e Wanprush. O 

pagamento para os colaboradores veio através

de joias mágicas e artefatos domésticos, como 

poderia ser. Isso não evitou tentativas de 

traição, mas no fim as duas se sobressaíram.

Cumprida a missão, elas saíram do foco dos 

acontecimentos e passaram o restante dos 

seus dias na torre, em comunicação mental 

com seus antigos colegas de profissão, 

tentando entender e explicar como a maldição 

poderia ser desfeita, como tudo poderia voltar 

à normalidade.



Prevendo o fim da magia, as duas substituíram 

a sustentação material da torre por uma 

sustentação mágica.

Quando o dia finalmente chegou, as duas já 

haviam partido e não puderam ver o efeito de 

sua engenhosidade mágica: o templo descendo

para abaixo do solo e sumindo dos olhos dos 

vivos. Onde permaneceria um tempo sem 

conta até o dia em que a magia visitaria o 

mundo outra vez.



A HISTÓRIA TERMINOU?
Depende do que você quer dizer com terminar. 

Se você gostou da história, avise ao autor. 

Com base nas opiniões do leitor, poderá haver 

mais histórias como esta, ou mesmo mesmo 

uma novela de aventura!

Alguns personagens de Condenados de Madiva 

aparecem na novela de aventura Jasmim. Se 

você quiser, pode lê-la gratuitamente em 

livros.cordeis.com. Ou pode adquirir a versão 

em ebook na Amazon ou Google Play Livros, 

com alguns complementos como este conto. O

autor tem ainda a versão impressa dos livros, 

caso seja sua preferência.

http://livros.cordeis.com/
https://play.google.com/store/books/details?id=C3sREAAAQBAJ
https://www.amazon.com.br/dp/B07RHQ3NLW


PULP ZINE CASTELO

Pulp Fiction foi um modo antigo de distribuição 

de contos em modalidade que lembra a 

Literatura de Cordel. Existiu em vários países, 

com nomes diferentes.

No Brasil tivemos um período onde fanzines 

fizeram sucesso. Eram revistas feitas por fãs e 

fotocopiadas para venda ou distribuição 

gratuita.

A proposta do Pulp Zine Castelo é juntar os dois

elementos e apresentar contos em um formato 

simples e acessível.

Convido outros autores de contos a publicarem

seus contos em seus próprios pulpzines!



CORDÉIS DO AUTOR

• A Casa Sumida
• A Concha Mágica
• A Espada Perfeita
• A História do Cordel do Software Livre
• A Lenda de Frushige
• A Lenda da Saifora
• A Prosa de Vlad e Louis
• A Rainha Gelada
• A Saga de um Encanador
• A Triste História de uma Sereia
• Agreste Bastam Aguento Pesquisador
• Altas Confusões na TV
• Apptopia
• Apresentando a Astronomia
• Arte de Guerrilha
• Asas Negras
• Baluarte Alexandrino
• Bela e o Leão
• Cadê o Super-Homem
• Castelo de Cartas
• Castelo Gótico
• Como fazer um cordel
• Cordel da Burguesia



• Cordel da Pipa e da Sopa
• Cordel da Pirataria
• Cordel Digital
• Cordel do Aplicativos
• Cordel do Bitcoin
• Cordel do BrOffice
• Cordel do GNOME
• Cordel do GNU/Linux
• Cordel do Software Livre
• Cordel Futurista
• Cordel Pokémon
• Cordel Quilombola
• Coroa do RPG
• De Altos e Baixos
• Debate do professor com um pai
• Desafio a Pedro Cevada
• Despolítica Futebol Clube
• DIABOM
• Dil Má
• Do Livre e do Grátis
• Do Outro Lado da Ponte
• Drone da Paixão
• É Guerra!
• É Rap ou é Repente?
• Eleições e Internet
• Entendendo esse Sistema



• Esco conhece a Europa
• Estrangeiro Nato
• Fazendo um Cordel em Sextilhas
• Festa Espacial
• Florestiotas
• Galope Estelar
• Ganância na Pandemia
• Gigantes do Brasil
• Grafite Temporal
• Internet através do Tempo
• Isso é Brasil
• João e Maria
• Lampião Elétrico
• Mães Conectadas
• Matuto Digital
• Meu cordel como ninguém antes fez
• Miragem, a Saga
• Mister Chip
• O Bando da Liberdade
• O Brasil tá pra Alugar
• O Castelo da Bruxa
• O Castelo de Zumbis
• O Castelo do Rei Falcão
• O Colecionador de Sonhos
• O Comunista e o Capitalista
• O Computador Minerva



• O Dia em que o Diabo foi o Salvador
• O Estudante da Rua
• O Fantasma da Ópera
• O Gênio
• O Homem que Parava o Tempo
• O Menino que acordou com a cabeça 

quadrada
• O Mundo das Fake News
• O Pastor e o Cientista
• O que Peste é Podcast
• O Relatório da ONU
• O Rei Abacaxi
• O Surfista do 5G
• O Torneio de Fliperama do Milênio
• O Vaqueiro Orgânico
• Onde pra sempre hei de morar
• Os 12 Astros do Espaço
• Os Índios e o Monstro do Espaço
• Os Monstros de Rapunzel
• Palito Amigo de Freud
• Para o Bem da Nossa Educação
• Para Muitas Doenças
• Patetadas de Arapiraca
• Pedro Cevada contra Meme Face
• Pedro Cevada contra o Palhaço 

Trerreauz



• Peleja da Rua
• Peleja de Pelé contra Roberto Carlos
• Pensamentos de Porão
• Perdido na Feira
• Perdido no Labirinto
• Perguntei ao Pato sobre o Outubro Rosa
• Perseguição pela Universidade
• Piratas e Reis
• Planeta dos Vampiros
• Presidentes e a Memória do Povo
• Programador da Própria Vida
• Prometeus e a Tecnologia Proibida
• Reciclando Cordéis
• Robô Sagrado no Carnaval de 

Normandia
• Romance na Serra do Fogo
• Rubi
• Seu Papai Noel
• Sonetos Cordelares
• Talita Campeã da Terra
• Taverna 8 Bits – Outras Cores
• Toca Raul
• Todas as Artes do Mundo
• U. E. B. B.
• Um Conto no Oeste
• Uma Noite no Lago de Jade



• Uma Tragédia Informática
• Uma Van de Cantador
• Violência só na Ficção
• Visita de Lampião Elétrico
• Você tem os fontes também

CASTELO PULP ZINE

• Pesquisa Espacial   (Um conto de Natal?)
• O Poeta da Colina
• Aurora de Prata
• Kastin
• Azawagh
• Ceix Brothers
• Condenados de Madiva

NOVELAS EM FOLHETIM

1. Jasmim
2. Escarlate
3. Escarlate II
4. Escarlate III
5. Warning Zone
6. Sina
7. O Último Mototáxi de Arapiraca (em 

publicação)



8. O Diário de Sharon (em publicação)

COLETÂNEAS DE CONTOS

1. Contos Psicodélicos

XRZINE

1. O Livro de Nix (RPG infantil completo)
2. Modo Básico (RPG genérico)
3. Sete Ilhas (Cenário de Fantasia Medieval)
4. Animalia (Cenário Kemonomimi infantil)
5. Modo Passatempo (RPG genérico)
6. Neocan (Cenário Cyberagreste)
7. Modo Quintetos (RPG com foco em 

equipes)
8. Lampejo de Magia (aditivo com regras 

para deuses e magia)
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