
Heinrich e Konrad, os filhos diferentes de Heinrich Beyer de Boppard, foram criados juntamente com 

com uma parente orfã, Hildegard Brömser, no Castelo Sterrenberg. 

À medida que os anos foram passando Hildegard tornou-se uma bela virgem, e Heinrich - o mais 

velho e sério dos irmãos - reconheceu que os seus sentimentos por Hildegard tinham suas raízes 

muito profundas no seu coração, e que a imagem de Hildegard estava fixa nos seus sonhos de futuro. 

 

No entanto, ele sabia que, também o seu irmão Konrad - o mais optimista e ardente dos dois - não 

conseguia afastar os olhos de Hildegard, e por isso evitou evidenciar-se perto dela. 

 

Como Heinrich percebeu, que Hildegard tinha sentimentos mais fraternos para com ele e o apreciava 

como amigo, enquanto mostrava sentimentos ardentes perante o seu irmão, tomou uma decisão 

digna: Ele iria renunciar à sua felicidade em favor dos que estavam perto dele. 

 

Posteriormente Hildegard abriu o seu coração a Konrad, e o pai deu a sua bênção ao casal. Mas eles 

decidiram adiar a relação por algum tempo. 

Para superar a dor de seu amor amor não correspondido, Heinrich juntou-se como cavaleiro do 

mundo cristão sob a bandeira da Cruz e seguiu o seu caminho para a batalha. 

Quando, finalmente, depois de vários meses o noivado de Konrad e Hildegard devia ter lugar, chegou 

ao castelo de Sterrenberg conhecimento dos feitos de Heinrich como cavaleiro. Konrad, que não quis 

ficar aquém da glória do seu irmão, decidiu então também lutar em nome da Cruz. Alguns dias 

depois Konrad partiu e deixou a sua jovem noiva para trás. 

Depois de vários meses, em que só chegavam ao castelo notícias que não eram de confiança, e 

Hildegard definhava de medo e ansiando por seu noivo, ela reconheceu uma tropa de armada, sob a 

bandeira da Beyer. Mas não era, Konrad, que regressava mas sim Heinrich. 

 

Henry informou apenas de forma parca  e muito envergonhado de seu irmão, que ele só ficou na 

Palestina por um período curto, e que regressara para a cidade do imperador grego. 

 

Como o pai morreu  durante a ausência dos filhos, Heinrich e Hildegard mudaram-se para o Castelo 

Liebenstein, que lhe foi atribuido como herança de seu pai. Mais uma vez, Hildegard e Heinrich 

viveram juntos como irmãos, e Heinrich respeitável nunca considerou sequer toma-la para si. E ela 

sofreu a dor sem a lamentação. 

 

Os pressentimentos e medos de Hildegard tornaram-se realidade:  as noticias do seu regresso 

anteciparam-se a ele e Hildegard viu Konrad a subir o caminho em direcção ao castelo, acompanhado 

por uma mulher morena de derivação grega e com olhos de fogo. 

 

Quando Heinrich viu Hildegarde, sentada afundada para baixo e silenciosa junto a uma parede, essa 

foi a sua maior dor. O seu irmão desprezara os seus sentimentos sagrado, o irmão, por quem ele 

tinha dado a felicidade de sua vida. 



 

Heinrich desafiou Konrad para um duelo. Konrad reconheceu o seu erro, mas não podia evitar o 

duelo, pois queria apresentar-se a si mesmo como destemido e orgulhoso perante a  sua bela 

esposa. 

 

Quando tudo estava preparado para o duelo e as espadas se cruzaram, uma estatura branca saltou 

entre os irmãos antagonizados - Hildegard, que queria reconsiliar os irmãos com as suas afirmações 

solenes. Ela fez os irmãos jurarem de viver em paz e silêncio a partir de entao. Ela tomou a decisão 

de entrar no Convento Marienberg perto de Boppard, a fim de não ser o problema entre os irmãos. E 

no dia seguinte passou das palavras aos actos. 

 

Desde aquela época Konrad perdeu a sua alegria de viver e a sua alma não voltou a encontrar a paz. 

Este sentimento foi mesmo reforçado, ao não conseguir a simpatia de sua esposa. Quanto mais ele 

reconheceu a sedução mais se sucumbiu. 

 

Apenas um ano depois de Hildegard ter deixado o castelo, os irmãos conseguiram realmente 

reconsiliar-se: quando a beleza  grega deixou Konrad  e partiu com um outro cavaleiro. 

 

Heinrich não disse uma palavra de repreensão, e recebeu Konrad no Castelo Liebenstein, para que o 

seu irmão nao precisasse voltar para as salas vazias de Sterrenberg. 

Quando Konrad morreu jovem, Heinrich entrou no convento de Bornhofen.  

A lenda diz que no dia em que tocou o sino em Marienberg e Hildegard foi levada para a sepultura, o  

sino também tocou em Bornhofen para Heinrich. 


