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“Eu sou uma parte de você, pequeno e frágil 
mortal. Eu sou uma sombra em seu subconsciente, uma 

cicatriz em sua frágil e pequena psique. Você me 
conhece. Você apenas não sabe disso... Você pode me 

chamar, mas somente se você estiver parcialmente 
esfolado vivo e tendo uma raiva imortal  pulando corda 

com suas entranhas. Se não então me chame de 
Sheorogath, Príncipe Daédrico da Loucura. Encantado.” 



Mundos completamente desapropriadas de 
conceitos válidos! Humanos! Hahahah... Quem vós 
fala é ninguém mais, ninguém menos que o Lorde 

Daédrico da Loucura, meus caros... Sim! Eu! 
Sheogorath! Agora dancem lulas medonhas! 

Dancem em prol da diversão!!! 



É perturbador quando me xingam e me acusam de louco! É uma 

tamanha ousadia dessas criaturas que eu deveria aniquilar todos com 

uma mão só! A esquerda! É que sou canhoto. 

Não gosto de sopas como eu já havia proposto anteriormente. 

Fui evocado por um Humano e aqui estou dispondo um pouco do 

meu conhecimento daédrico. 

Sou louco sim! Hahahah... Mas quem não é? Aquele que tem 

espírito de criança eterna sempre será! O louco é a dádiva da vida. 

Mas não confunda loucura com insanidade jamais humano! 

As dores da vida vem de um conceito totalmente distorcido que 

vejo se afundarem em profundos abismo! 

Não dei a ninguém meu cajado por que ele é extremamente 

poderoso. Aquele que possui o cajado Wabbajack poderá modificar o 

mundo e o universo. A modificação ocorre segundo a essência divina 

da mudança! 

As coisas não são absolutas... Estão sempre mudando e 

mudando para a mudança meu caro!! A MUDANÇA mundana é a 

sagrada... Mudança! 

Somos elétrons que mudam de orbital para orbital excitando-se 

e quando perde a graça mudamos de novo e de novo. Não me 

importa se você acredita ou não, simplesmente é assim! Eu sou o 

mediador de tudo isso. 

Meus colegas daédricos são uma classe  repugnante, mas alguns 

deles são mais ou menos a mesma coisa. Sanguine tem mais 

afinidade com vocês humanos, meros mortais, porque ele gosta da 

libertinagem e vocês adoram isso. Ele busca diversão com vocês. 

Estamos aqui para falar do universo, você e Eu. Não sou 

egoísta, mas é preciso saber de mim para que você compreenda o que 

é a mudança e a magia da ilusão universal. 

Só deixa-me pegar um copo de suco de folhas de urtiga para eu 

me preparar... 

SHEOGORATH –BREVE INTRODUÇÃO INTRODUTÓRIA 
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O mundo é mais que algo real ou irreal. A sua mente, humano, 

percebe o que está ao seu redor com percepções eletroquímicas que 

seu corpo físico transmite ao seu cérebro (que as vezes é podre e eu 

me recuso a ensinar alguma coisa a esses cérebros tortos) que traduz 

pulsos elétricos em alguma coisa. Seus robôs de carne! 

A mente tem a propriedade mais que de pensar... Ela é onde 

ocorre a sua percepção. O seu painel de controle... É um robô de 

carne mesmo. 

Você vê uma árvore? Ali... Bem ali perto da outra. Seu 

companheiro não vê a mesma árvore. Ele vê a árvore dele, embora 

estejam vendo para a mesma coisa. 

A árvore é um sonho coletivo e se não sentissem que a pele 

roçasse nela talvez duvidassem dela... Mas em sonho vocês também 

sentem a pele roçar... Qual a diferença? Nenhuma! Na verdade a 

loucura de você é algo que nem mesmo os deuses compreendem. 

Vocês vivem em um sonho. A vantagem desse sonho é que 

você assume um certo controle. Alguns não tem controle, ou 

esqueceram onde guardaram. 

Entendem que o universo não é verdadeiro e absoluto? A mente 

de vocês enganam vocês, pobres apaixonados. Quem disse que a 

grama é verde? Ela é azul, amarelo, vermelhos, púrpura, violeta... 

Tudo, menos verde! Por que o verde não está nela, ela saiu da grama 

para ir até nos olhos de vocês! 

Aqui no meu reino está um calor insuportável, mesmo sendo 

um Lorde Daédrico, sinto desejos, vontades, sentimentos que 

humanos sentem, porém a diferença é que sou dotado de poderes e 

conhecimentos mais que superior a de vocês... 

O meu cajado pode transformar uma galinha em uma pedra e 

uma pedra em um torresmo pururuca... 

CONCEITO – A ILUSÃO UNIVERDAL 
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Eu confesso que falo demais, mas quem você acha que sou? 

Sim, o mesmo que está conversando com você... Ou não? Você não 

me vê, mas eu te vejo ai lendo isso desanimado e tedioso, com 

pressa... Mas não você, ele, sim você! 

Onde está o bardo... Pelágio IV, o louco era louco. Não, louco, 

não... Tinha transtornos, mas seu reinado era imponente! Morreu 

insano. Não sabia se a coragem era maior que a vergonha... Pobre 

Pelágio. 

A sua mente é uma novela mexicana que eu me recuso entrar. 

Já estive em uma suficientemente tortuoso e pretendo não assistir 

mais isso. Pelo menos não em breve. 

As ilusões do mundo são construções feitas por você mesmo ao 

longo de sua curta e ínfima vida. Quiçá inútil vida... O que faz de 

útil? Sim... A sua própria satisfação, mas além disso. O que fica para 

o mundo? Depois se extingue e fica esquecido. Valeu a pena? 

Os conceitos são distorcidos. Mais distorcidos que os 

escombros do atentados do 11 de setembro! Aquilo sim foi arte... 

Para nós daédricos que vivíamos com dragões aquilo foi uma mera 

arte, porque não nos importamos muito com vocês. 

Se construíres um conceito e afirmar aos outros que seu 

conceito é verdadeiro e absoluto está dizendo a sua verdade. E se 

enganando. Não existe conceitos verdadeiros, caro humanos. Existe 

sim aquilo que parece ser verdadeiro. 

Vou dar uma pausa para o recreio crianças. 

PAUSA PARA O RECREIO 
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As grades que vocês colocam em suas janelas são os conceitos 

mais toscos que eu já vi... Crer no que o coletivo diz é correr atrás de 

um arco-íris em busca de ouro. 

Caro humanos baratos, não é a toa que vocês precisam de um 

salvador urgente. Torçam para que Jesus volte logo, por que a coisa 

está feia para vocês. Vendo daqui onde estou, eu sinto cheiro de 

guerra e adoro guerra! Se destruam! VAMOS HUMANOS!  Se 

destruam, se mutilem, se sangrem por ideais toscos e superficiais! 

Seus tolos da Terra! Até parece adolescente brigarem por uma puta 

que ficava com todo mundo... 

Suas caras de surpresa e medo não me assustam. Eu já vi coisas 

bem piores... A loucura é a arte da espontaneidade. A probabilidade 

se agitando como a superfície da  água em ebulição é o que me 

mantém vivo! 

Vocês tentam mudar e mudar e mudar sem sair do lugar! Daqui 

vocês são iguais foco de dengue... Olhem para as formigas! Elas 

trabalham e mudam! Constroem impérios iguais a vocês. Elas 

dominarão o mundo depois de vocês. Quando vocês se  explodirem 

depois de um sexo insano (alguns irão apenas se masturbar diante 

dos corpos mutilados sem cabeça e sem braços para depois se 

suicidarem) o mundo terá novos governantes. 

A revolução infundada tem cheiro de destruição... A busca do 

poder leva vocês a um grau de insanidade que passa os limites da 

loucura. 

Busquem a loucura e a vida da destruição e acabem logo com 

isso! Eu quero mostrar o lado da rua que não tem a grade nas janelas 

de vocês... Fiquem rico, fiquem pobres, vivam, morram, constroem, 

destroem, mudam e mudam... 
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Romper barreiras é mais que preciso, é necessário para uma 

vida de mudança. A vida é uma constante quebra de barreiras. Até 

quando vão trocar a marca do seu miojo você quebra uma barreira. 

Existem barreiras que vocês humanos jamais quebrarão.., Não 

conseguirão. É a barreira mais profunda e alta, forte que existe. Com 

ela quebrada vocês sofrerão as dores do paradoxo. 

Não pensem que já viram paradoxos suficientes... Esse é maior. 

Uma fenda se abre, você olha o outro lado superficialmente e depois 

você comete suicídio. 

Assim morreram os mais “loucos”. A barreira daédrica que 

chamamos de SIDRA vocês a conhecem pouco. Na verdade só os 

mais estudiosos na área mental conhece o que é, mas jamais 

ousaram a quebrá-la. 

Ela cheira a medo, terror, mistério, incertezas, dúvidas, apatia, 

desanimo, destruição, morte. Vocês chegam perto dela e já sentem 

seus efeitos. 

Ao quebrar SIDRA vocês encontrarão uma espécie de buraco 

negro que sugará sua alma e espírito isolando-te do teu corpo 

temporariamente e lá dentro você poderia ver o que você não 

compreenderia. Quebrar a barreira dos paradoxos é destruir o código 

fonte de um sistema de linguagem. É tentar escrever um comando 

para destruir o próprio sistema. Como o programa vai destruir algo 

depois de se autodestruir? 

Há vazamentos no mundo de vocês e ai vocês percebem os 

paradoxos. Seria romper a barreira da mudança... Como mudariam 

sem a barreira da mudança? Não há a possibilidade. Há um erro aqui 

e esse erro é justamente a própria barreira. Concerne ao conceito do 

Deus supremos que vocês inventaram. 

SIDRA – A BARREIRA DOS PARADOXOS 
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Inventar o inventável é a arte da loucura quando se prepara 

para o impossível... Sentir aquilo que não se senti é acreditar em 

algo que pode não existir. 

As ilusões do mundo trancam vocês em uma caixa de isopor. 

Sofrer é a condição básica do sofrimento. Sofrer é machucar o 

ego. Sim! Ame e depois perca... O sofrimento é machucar o ego. 

Embora sentimos, desejamos e sentimos prazeres iguais 

vocês mortais, não temos ego. Eu pelo menos não tenho ego 

justamente por causa da loucura. 

O que pode parecer é apenas aquilo que parece ser. Se veres 

um amor onde não há, vais ver amor... Se ver oportunidade onde 

não há, vais ver oportunidade. 

O que você vê não é a mesma coisa que ele vê. Sua visão é 

sua, não dele. A sua mente é sua e não dele. Sua mente mente para 

você. Cuidado com que você pensa. A imaginação é o campo das 

ilusões que banham sua mente e alma. 

É possível iludir outros com a sua própria ilusão. Isso é 

magia e os daédrico sabem bem disso. Menrhur é especialista 

nisso. Logrou um sacerdote uma vez com isso. Tales é forte e 

guerreiro. 

Minhas roupas púrpura e vermelha tem significado. 

Símbolos tem significado inconsciente e mentalmente. Palavras 

são símbolos que vieram para a razão. Destrua a razão quando 

buscares a loucura humano. 

Detesto sopas, são para doentes mentais e o planeta de vocês 

deveriam encomendar toneladas disso... 

VISÃO ILUSÓRIA – AQUILO QUE PARECE SER. 
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Eu me recuso demonstrar algum tipo de afetividade para com 

vocês. Não tenho religião, dogma, filosofia, nada... Tenho apenas 

minha loucura e isso basta. 

A minha loucura é diferente da de vocês, isso porque eu a 

controlo. Controle é ordem? Caos é desordem? Controle não é 

caos? Sou caótico? 

As respostas são: não, não, não e sim. Sim e não as vezes. O 

não absolutismo é o caos. Ordenar é comandar, mas não destruir o 

caos. Ou será que sim? Crer no caos é manipulá-lo e destruir? 

Quem crê no caos sabe da existência dela, manipula-a e destrói em 

prol de uma Vontade. Mas não deixa de ser caótico. Criar caos? O 

azul é azul mesmo? Para daltônicos eu não sei. 

O errado é certo e certo é errado, depende para qual deles você 

quer ver. Você escolhe. Humanos com bug e aberrações não sabem 

qual escolher. 

Gritar para o surdo é a mesma coisa que olhar e não enxergar e 

vocês fazem isso desde o princípio. Inércia mental é aquilo que 

você possuem. 

Embora o universo busca estabilidade, a entropia tende a 

aumentar. Justamente quando a entropia aumenta e que o sistema se 

torna espontânea e direciona a direção estável. A inércia aumenta a 

entropia? O que é entropia. Estude termodinâmica. O zero absoluto 

é possível na mente de vocês. 

A inércia não é ficar parado. É tendência. Se estiver em 

movimento a inércia manterá em movimento. A magia tem essa 

inércia como força vital. Se direcionar a sua vontade, a sua vontade 

irá percorrer os caminhos do caos negro e amorfo até a inércia ser 

quebrada por uma força contrária. 
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Digamos de passagem que paradigmas mentais são mais 

interessantes que paradigmas mundanas. Saber se a pedra é dura ou 

não, não importa quando faz com as emoções, pensamentos e 

sentimentos.  

Saber se a beleza é realmente bela ou não é indiferentes. A 

questão aqui é saber a essência... As coisas se mutam e transformam 

em outras de mesma natureza. Um ódio se muta para um amor se 

assim desejares. 

A arte da loucura é  romper os limites que os outros impõem à  

você e isso lhe faz sentir êxtase. Fazer alguém sair da zona de 

conforto é mais gratificante que chocolate. 

Experimente pronunciar o nome de Satanás para alguém 

religiosamente católico. Provavelmente ela nem sabe porque é 

católico, provavelmente por causa da cultura de sua família.  

A cara de espanto e as injurias de blasfêmia lançadas ao ar é 

sinal da mudança sem a vontade. Isso é magia negra em certo 

sentido. Em outro sentido não é. 

Se eu quiser escrever palavras escandalosas aqui eu escrevo. 

Coisas idiotas, infantis, sem sentido, sem noção, sem nada... Nada 

mudará ou mudará para o não mudado. Números 

45874587445874512365965 aleatórios que podem ser uma senha de 

banco ou de um wi-fi. 

Mudar a linha de raciocínio no meio de uma conversa irrita 

porque está mudando o sentido da inércia sem a vontade permitida. 

Isso é bom para derrubar uma barreiras e fazer seus semelhantes, 

humanos, a usar o cérebro. A maioria usa para escolher a cor do 

vestido que vai usar. Ou então a marca da cerveja que vai tomar. 
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TESNTING YOUR MIND 

É evidente, pequeno mortal, que você possui uma barreira 

frágil e fraca em sua consciência de consistência gelatinosa... 

Digamos que seus orgulhos que vem a flor da pele te queima 

feito brasa. 

Seu relacionamento íntimo fracassou porque você 

fracassou... Ele/Ela te traiu porque você permitiu. Você foi 

enganado pelo golpista porque você permitiu. Comprou um 

produto estragado, se iludiu e agora lamenta em choros tão 

patéticos que me enoja. Humanos! Nunca aprenderão! 

Aquela vez que você pensou que estava certo (lembra?) e 

depois se caiu em um abismo em uma mentira criada pela sua 

mente. Hoje se arrepende por não ter tentado diferente. Você iria 

conseguir se fizesse. Ou não. Quem sou eu para dizer tal coisa? 

Um lorde Daédrico da Loucura? O lorde da insanidade? Um 

lorde do caos e da ordem? 

Humano, olhe para seu corpo flagelado e perceba que seus 

dias estão indo embora para não servir a mais nada. Veja o que 

você construiu! Veja o nada que você é! 

Cheio de dogma, de crenças tolas, informações inúteis, 

desejos fúteis, um ego mais inflado que a última inflação do 

Brasil! 

Se enxerga humano! Facebook não é a vida real! Whatsapp 

não é vida real! Twitter não é vida real! Deixe de se esconder 

humano e procure a sua razão sem lógica para mudar esse  

traseiro sujo de passivação!  

Escrotos são as mentes que pensam que pensam. Elas 

possuem cor violeta. Os sábios não tem cor. 
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As trevas que escondem seus desejos mais íntimos mostra 

quem você realmente é! Não importa se transar com animais, com 

uma árvore, crianças, com parceiros de mesmo sexo, masturbação 

lhe faz feliz! Isso é a repressão doentia de uma mente sã! A doença 

é esconder de si mesmo a si próprio... 

Gosta de beijar um anus que ao mesmo tempo defeca? Gosta 

de olhar um ser humano sendo decapitado? Gosta de torturar 

animais? Gosta de se masturba com um crucifixo? Gosta de 

blasfemar suas crenças? Gosta de se embriagar e estuprar uma 

mulher grávida? Gosta de assassinar com as próprias mão um 

padre? Gosta de culpar um inocente? Gosta de se isolar pensando 

que os outros vão sentir sua falta? Gosta de odiar? Gosta de funk? 

Gosta de se mutilar? Gosta de inventar coisas aleatórias? Gosta de 

destruir? Gosta de ler pedofilia? Gosta de ver sangue? Gosta de 

sofrimentos? Gosta de enganar uma garota? Gosta de escravizar 

um garoto? Gosta de pedir perdão? Gosta de rezar? Gosta de 

pedir? Gosta de se orgulhar? Gosta de dinheiro? Gosta de beijar 

flores? Gosta de comer catarro? Gosta de gozar na própria boca? 

Gosta de sujar um banheiro público? Gosta de expandir seu ego? 

Gosta de suicídio? 

O suicídio seria legal se fosse possível reviver para poder 

fazer novamente! Mentes doentias! A loucura é aquilo  que se 

reprime. Sua sanidade é ilusão! TODOS SÃO LOUCOS POR 

NATUREZA!! 

 

Alguém traz meu queijo? Hmmm... 
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Poderes e feitos -  Artefatos (arte de fatos??) 

O que pode ser feito com meu poder? Han? Han? Tudo! 

Simplesmente é isso! Tudo. Posso fazer qualquer coisa... Meu 

cajado chamado Wabbajack possui um poder de transformar 

aleatoriamente qualquer coisa em qualquer coisa. Pode transformar 

um mostro em uma pedra, um humano em um elefante de turbante, 

um animal em um suco de uva bem geladinho, uma pedra em uma 

mulher linda, um livro em um bolo de coco, uma morte instantânea 

assim como pode fazer absolutamente nada. 

Ele não modifica pensamentos (eu acho). Ele é randômico, 

qualquer coisa pode e não ser esperado dele. Outro objeto meu é o 

Garfo Horripilante. Esse eu menciono que possui poderes de 

combate mais sofisticado... Ele pode causar um desfecho 

dramático. Pode sugar toda a energia de um ser. Ele possui um 

cheiro de bife assado. 

Um outro artefato que criei, mas não disponibilizei para 

humano algum, é o incrível e assustador Celular da Morte. Esse 

artefato pode causar danos mentais irreparáveis quando o portador 

decide fazer selfs com ele. Obviamente o portador sofre dano 

nenhum, mas aqueles que estão na foto estará nas mãos do 

portador. Ele pode acionar um aplicativo (como o aplicativo 

Remonho Mental que fará um turbilhão de pensamentos 

descontrolados levar a loucura até mesmo a morte cerebral) para 

dar danos ao oponente. 

Os aplicativos já vem com um pacote de aplicativos como: 

• Defectus mind 

• Dreamer Dreans Death 

• O cagador de pensamentos 

• O tempo sefudido 

• Clique aqui e descubra 

• Virus viroso muito virulento 
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• Odeio o natal 

• Odeio a páscoa 

• Odeio odiar 

• Paradoxo do pinoquio 

• BonxiBonBonBom 

• I-Lari-La-Ri-ê  ô ô ô 

• Dormir acordado 

• Pesadelos do terror terrorífico 

• Odeio cheiro de amaciante 

• Odeio cheiro 

• Me odeio 

• Odeio Self 

• Contradição 

 

Entre muitos outros (na verdade só mais um) 

 

O mais poderoso aplicativo é o temível e respeitado 

POLENTA. Ele rompe as tripas mentais e joga-o numa panela de 

polenta feito com milho cozido e podre e faz a pessoa pensar que 

vai ser comido por um Trator gigante. É sinistro. 
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"who tricks 
us when we are foolish, punishes us when we are wrong, 
tortures us when we are unmindful, and loves us in our 

imperfection" 

Meus adoradores me 

adoram. Quando eles são tolos 

e bobos eu prego peças neles. 

Eu os puno quando eles erram 

e os torturo quando são 

descuidados, porém os amo 

pelas suas imperfeições. 

A credulidade em algo 

tão instável é o que faz dele 

precioso. A mudança de um 

mudança marca o AEON 

descontínuo e sem nexo. 

Eu destruí a biblioteca da 

ordem por minha própria 

escolha. Aquilo que marcava a 

ordem e lógica de cada ser foi 

queimado. Aquilo me 

incomodava... 

Fui transformado em uma 

dança cósmica de sensações 

ilógicas e aleatórias. 

O caos é a bênção divina 

da esperança e da renovação. 

Se assim não fosse vocês 

seriam condenados pela 

eternidade. Não exibiriam 

vossas vontades e nem o seu 

livre arbítrio! 

Derrote seus 

pensamentos e seja o 

dominador de suas emoções... 

Ou não. 

Lute contra as ideias! 

Guerrilhe por elas! Faça o 

terrorismo poético para 

quebrar a ordem e mostrar a 

sim mesmo que o impossível 

se torne no possível! 

Quebre as regras 

poéticas! Diga não a violência 

física e diga sim à violência 

mental! Apologia pela ideias 

livres. Será? Será? O Lorde 

aqui é o Lorde da Loucura... 

Você concorda comigo? 
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De Drémora para Humano 

 

Vou lhe contar um segredo 

daédrico. Jura não espalhar por ai? 

Se você pensou não, vou contar. Se 

disse sim, vou contar mesmo assim. 

Se disse nada, vou contar também. 

Na Ilha do Tremor onde moro, 

eu me sentia sozinho e triste com 

minha própria loucura. Meus 

adoradores esperavam algo de 

mim... Isso foi há 3 eras atrás. 

Fui até Mania, que fica ao norte da ilha, em busca de algo 

para minha mente. Lá eu olhei as pedras, as flores e as paisagens 

que despertavam uma vontade de sair correndo por lá! 

Eu estava em guerra comigo mesmo e fui tratar do que se 

tratava. Aconteceu algo impressionante. Uma entidade surgiu para 

mim, olhou em meus olhos e perguntou o que eu estava fazendo 

ali. 

Eu questionei a responsabilidade que estava em minhas mãos 

e por que sentia o que sentia... A entidade deu um golpe de luz e 

fui parar dentro da minha mente. Lá eu vi os terrores da incerteza e 

da dúvida. Lá eu vi os dragões de Oblivion e jamais pensei que 

sentia medo. Uma nuvem escura estava trancado dentro de um 

pote. Eu abri e aquilo saiu. Uma compreensão sobre tudo caiu 

sobre mim e percebi que aquilo era a minha verdadeira vontade 

que estava presa por toda ordem que vivia. Quando eu era 

Jyggalag eu sentia algo de errado em mim. Depois de Greymarch e 

sendo derrotado vim a me transformar no que sou hoje: 

Sheogorath, o Príncipe Daédrico da Loucura. Atingi minha 

estabilidade e verdadeira natureza. 
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O significado mais 

profundo de Wabbajack 

Quando criei 

Wabbajack usei a 

essência do meu poder 

para transmitir mais que 

uma arma, um símbolo. 

Eu gosto de brincar e fazer pegadinhas e jogos mentais com 

minhas vítimas. Texto a mente de cada um que eu quiser. 

Wabbajack é o símbolo da mudança e aleatoriedade. Ao mesmo 

tempo que lhe propõe um poder infinito, mostra a sua fragilidade 

e fraqueza diante das possibilidade do universo. 

Um mago habilidoso pode usar Wabbajack para seus 

propósitos como se fosse arte e beleza... Transformar um animal 

selvagem em uma estátua ou se der sorte em um buraco negro lhe 

sugando. Talvez transforme em você mesmo... É perigoso. 

Wabbajack é uma arma que vocês não compreenderiam, ela lhe 

permiti vencer e perder. Poderia a mudança aleatória significar 

algo para você? Se seu oponente transformasse em um objeto que 

te lembraria uma recordação boa e agradável? Ou algo que lhe 

decepcionou tanto que poderia fazer você perder o equilíbrio 

mental. 

As três faces: A raiva, A tristeza e O entusiasmo. Qual deles 

a transformação lhe proporcionaria? A arma, caro humano, não 

está na mão do portador e sim nas mão da vítima. 

A consciência é transgredida e só depois de cair é que você 

perceberia que perdeu. 

Wabbajack é mais que uma arma. Ela guarda uma pequena 

essência caos universal. 
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Como derrotei o Rei Lyandir 

 

Isso foi há muito tempo. Vou 

contar essa pequena história para 

mostrar o poder da loucura e 

insanidade.  

Como tudo tem um lado ruim a 

loucura é uma espada de dois gumes. 

Meu poder me permite vencer sem 

tentar. 

Lyandir possuía um vasto reinado. Ele 

possuía então diversos inimigos. Um de seus 

inimigo me chamou (oferecendo um 

requintado queijo suculento, hmmmm, que 

queijo delicioso) e pediu minha ajuda para 

derrotar Lyandir, o tão temido rei das 

atrocidades. 

Concordei em ajudar com uma condição, 

de possuir depois um troféu que não havia lhe 

contado. Ele concordou e então negociamos. 

Fui conversar com o rei Lyandir sobre a 

proposta que me foi feito e disse a ele que ele 

seria derrotado. Ele blasfemou e riu. Disse que 

eu mesmo sendo um Lorde Daédrico não tinha  

força para derrotá-lo. Eu sorri e ofereci 

clemência para ele em troca de uns fiéis... Ele 

recusou. 

Coloquei em insanidade uma de suas 

criadas apenas tocando-a. Ele ficou em 

demencia e começou a entrar em paranóia. O 

rei a matou. Disse que ela estava doente. Uma 

rebelião foi criada ao redor de seu castelo. 
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Não foi assim que eu derrotei o rei. Ele ficou zangado e 

tentou me eliminar enviando o seu melhor soldado: seu filho. O 

filho do tão prestigiado Rei Lyandir veio até a Ilha do Tremor 

onde vivo e dei a permissão de entrar. Ele veio com toda a sua 

fúria de soldado. Eu me contive comecei a conversar com ele. 

Perguntei por que o próprio pai lhe enviou à mim, por que 

enviou o próprio filho para a morte? 

Quando foi a última vez que o Rei foi um Pai para aquele 

ser? Ele obviamente parou de me atacar e caiu em profundas 

emoções. Com um abraço lhe toquei deixando insano e louco. 

Foi para o reinado de seu pai descontrolado e furioso se 

sentido traído pelo próprio pai e tentou matar o rei. Os guardas 

tentaram impedir, mas foram derrotados. O Pai e rei foi em luta 

com seu filho e uma tragédia se fez. O filho golpeou no peito não 

o Rei, mas sim o Pai. 

O Reinado se desfez depois de tudo isso e assim surgiu um 

novo governante. 

As minhas vitórias são mais sutis e mais dramáticos. Isso 

são como novelas! Hahahah... A mente é a arma mais poderosa 

que existe. 
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Palavras Finais de Sheogorath 

 

Aquele que me busca em sua podridão profundas da 

mente pode reconhecer o Príncipe Sheogorath, eu, em seu 

trono. 

Sim! Humano! Eu posso ser a sua salvação, a sua 

compreensão! A enfermidade mental criadas como larvas 

pelas suas emoções podem lhe destruir e eu sou a 

quintessência para equilibrar essas forças. O caos é mais 

que caos, é caos. 

Seu equilíbrio mental, emocional e corporal é a 

vertigem que lhe derrubará de bruços em um sono 

profundo de paz. 

A perturbação é a insanidade, a loucura é a dádiva da 

mudança e mudança é ser divino! 

Coma uvas, tome suco de acerola, sopa se gostar! 

Faça loucuras para descobrir seus limites. Mas se o fizer e 

ser derrotado, não me culpe por isso. Esteja preparado! 

As ideias são como nuvens sem cor, elas são criadas, 

depois iludem e o faz viver. 

Tudo é permitido e nada é absoluto. A vida é brincar 

de mudar e testar as possibilidades! 

Viva no caos humano! Você já está nele, lutar contra é 

insanidade e uma hora você será destruído. 
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Ou talvez não. 

Eu sou louco... Posso estar me iludindo. 
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... Mas Sheogorath! E seu caso com a Deusa Éris?? 

Você não comentou nada! 

Os discordianos querem saber desse romance! Você vai 

deixar nós a ver navios? 

A novela mexicana que mencionei foi isso! 

Humano estúpido! 

Mas isso vai ficar para uma próxima! 

 

 

GOODBYE WEAKS HUMANS 

E assim termina Os Pergaminhos de Wabbajack ou 

Sheogorath. Talvez nunca se saberá sobre o caso de 

Sheogorath e Éris, mas sempre estaremos esperando. 

Sheogorath perdeu 

seu Garfo Horripilante, se 

alguém encontrar, favor 

comunicar. 


