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STROV 

 

Conheço muito Strov. Desde o inicio de sua fundação até o segundo governante ser assassinado por 

indivíduos que vieram das sombras.  

 

Durante todos os anos de sua construção estive nos arredores da cidade velha, encravada nas rochas 

de Krasov. Então os primeiros habitantes foram o povo de Galamey que vieram de Néri para 

construir a cidade. Ficaram por várias gerações e estas então iniciaram contato com outros povos 

constituindo assim o povo miscigenado de Strov. Um povo pacato e que produziu vários intelectuais 

para as hordas de Rube, claro, todos no império sonham com este destino. Este povo praticou 

durante a época da construção da cidade um ritual diário e noturno que era o de ficar em grupos de 

pessoas junto a fogueiras relatando suas dificuldades passadas no dia que terminara. E na outra noite 

novamente estavam reunidos, tentando melhorar o ambiente na futura cidade e discutindo melhorias 

para o projeto da cidade que ganhava forma, isto fortaleceu o laço de amizade entre todos e a cidade 

cada vez mais se tornou uma jóia aos olhos rubenses.  

 

A cidade de Strov quando de seu termino abrigou em suas construções cerca de quatro milhões de 

seres, entre rubenses que queriam fugir da tumultuada Rube quanto vários que buscavam um recanto 

junto às montanhas por que entendiam que seu tempo já havia passado. De outros planetas vieram 

muitos seres, como do então Néri, Saraip e de tantos outros planetas da Aliança Galática. A 

colonização foi muito rápida pois tudo já estava preparado e organizado pelo Conselho das Cidades 

de Rube.  

 

Rapidamente Strov ganhou status de cidade fortaleza do império e foi designado um rei - entre os 

construtores - para governar a cidade. Strov então se tornou mais um grande nome nos anais 

rubenses. O imperador rubense da época visitou rapidamente a cidade e ficou impressionado com 

sua beleza. Seus dois filhos passaram uma temporada em Strov para o aprendizado de algumas artes 

da construção, arquitetura e engenharia, entre outras, que haviam sido transferidas para a cidade. 

 

Os séculos se passaram e outro governante foi empossado por Rube, desta vez foi escolhido um ex-

legionário de Kalmat que estivera em M. Negro durante muitos anos. Tamagov governou por 

sessenta e oito anos rubenses e então numa noite negra foi assassinado em seus aposentos durante a 

madrugada.  Os sistemas de vigilância nada registraram a não ser sombras que cobriram os 

corredores do palácio real e em breve desapareceram. Este caso ficou sem solução por muitos anos e 

a desconfiança entre Strov e Rube surgiu. Seus habitantes não confiavam mais no exército rubense 

que guarneciam a cidade e acreditavam ser uma conspiração do imperador rubense para tomar a 

cidade para si. Um novo governante então foi designado por Rube e ele se encontrava novamente 

nas fileiras daqueles que construíram a cidade. Os ânimos foram apaziguados e numa viagem de dois 

integrantes do Conselho dos Neutros à cidade tempos depois, encontraram os verdadeiros culpados 

pela execução do primeiro rei em Strov. As formais desculpas foram providenciadas pela cidade de 

Strov a Rube e a paz retornou. 

 

Os anos passaram rapidamente dentro do calendário rubense e do cosmos e, os filhos dos filhos 

daqueles que construíram Strov viajaram para Néri e construíram uma nova cidade muito igual a 

Strov nos arredores de Kilmagot alguns quilômetros do desfiladeiro de Rathj. A cidade toda branca 

foi considerada por Rube o grande sinal de amizade entre os povos de Néri e de Rube e uma força da 

Aliança Galática foi designada para proteger a cidade. Seus habitantes viveram felizes por vários 

séculos e produziram outras belezas sem iguais em muitos outros locais do império. 
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