
REINO DAS CINZAS

Prólogo
O sangue escoava entre os vãos das taipas de madeira na varanda, era de um
vermelho tão vivo que chegava doer os olhos de quem via.

Havia sido uma das camponesas que avisou sobre os gritos que ouvira da sua casa
durante a madrugada. O general estava em pé, de frente para a porta entreaberta,
encarando sem o menor interesse, o casebre. A manhã chegava tímida e o frio da
noite ainda preenchia o ar, fazendo suas bochechas arderem a cada ricochete que
lhe era desferido pelos ventos da primavera. Seu nariz tremeu levemente ao se
aproximar aos poucos da entrada, o cheiro amargo de putrefação lhe invadiu as
narinas, causando um incômodo. Havia poucas pessoas na rua para ver o que havia
acontecido, mas ele sabia que seria questão de tempo até que a multidão
preenchesse as vias estreitas de pedra seguindo rumo ao centro da cidade de
Hegia, a capital do reino dos elfos.

O homem não acreditava em boatos, fofocas, cochichos ou palavras de
bisbilhoteiros. E, no entanto... Apesar de estar se aproximando de uma idade
avançada, Connak nunca vira tamanha urgência nas palavras de uma pessoa tão
miserável para crer que não se tratava de nada. Era o motivo pelo qual havia ido ao
local investigar. Perguntou a si mesmo se não estaria deixando se levar pela
curiosidade, algo que chegava a lhe causar certa inquietação, sendo que na
verdade poderia ser algo sem importância, do qual ele poderia ignorar e mandar um
e seus subordinados para averiguar mais tarde.

De fato, teria aceitado esse pensamento, se um estranho barulho não tivesse
chamado a sua atenção. Seus pés pisaram no fluído avermelhado que pintava o
chão, se misturando com a lama seca em suas botas de couro, deixando ainda mais
nojentas do que já estavam. O atrito de seus passos contra o piso faziam um
rangido característico, por isso tentou andar o mais lento possível. Dentro do lugar,
o barulho pareceu ficar ainda mais alto e pode-se ouvir um grito, não havia sido alto,
mas fez com que Connak tomasse atitudes rápidas para ver o que estava
acontecendo.

A porta voou para longe com o chute que lhe fora desferido. Uma cena que não
costumava ver com muita frequência lhe pegou de surpresa. Três soldados
inexperientes, seguram uma moça pelas pernas. Ela tentava a todo custo se



defender, mas suas ações não surtiam efeito algum e a julgar pelas correntes feitas
de Mahtris* em torno de seus pulsos, o general logo soube que não se tratava de
uma mulher comum. Era uma feiticeira, muito famosa por sinal. Os humanos a
chamavam de Farren, embora o general elfo não soubesse dizer se era seu
verdadeiro nome, mas estava a sua procura há anos. Era ela quem havia tirado sua
visão do olho esquerdo e deixado uma cicatriz de presente.

Os jovens elfos riram ao ver seu superior se aproximando. Jogaram o corpo da
mulher no chão, deixando sua pele clara sujar no sangue que estava por todos os
lugares. Seus olhos verdes se encheram de lágrimas ao ver o homem à sua frente,
estava com medo e isso estava evidente.

— Capturamos essa vadia para o senhor — era o soldado mais alto quem falava,
parecia ser o líder daquele grupo e o sorriso em seu rosto não escondia isso. — Sei
que a procura por anos, general. Gostaria de fazer as honras?

Connak jamais deixaria um homem com um cargo abaixo dele falar daquela forma,
se não pudesse ver o quão bêbados os três estavam. Manteve um ar indiferente
diante da situação. Queria a feiticeira viva e talvez fizesse coisas horríveis à ela,
mas seu desejo era que fosse por mérito seu. Além disso, a conhecia bem demais.
Sabia o quão longe ela estava há essa altura. Um de seus espiões afirmava tê-la
vista em um continente distante, ao norte de Eldrin, pouco menos de duas semanas
até então.

— Devem ser burros demais para não perceberem o feitiço de ocultação no rosto
dessa mulher — o homem a ajudou, estava machucada e mal conseguia
permanecer em pé. — Minha Farren tinha uma marca de nascença em seu rosto,
ela a odiava, nem mesmo a magia mais poderosa havia conseguido removê-la. Esta
garota está longe de ser uma feiticeira.

Suas palavras pareciam conter resquícios de um amor nunca superado. Não se
orgulhava de ter se misturado com a espécie da mulher, muito menos de tê-la
amado um dia, porém parecia distante de se esquecer tudo o que viveram. Ainda
que não escondesse seu ódio por ela devido ao seu último encontro. Para a
surpresa dos mais novos, o homem a soltou das correntes, permitindo que o feitiço
pudesse ser desfeito, revelando sua verdadeira aparência. Por baixo da ilusão
estava uma velha. Os cabelos grisalhos eram curtos e começavam a ficar ralos com
a idade; sua pele era enrugada e o tempo não havia sido gentil com ela, afinal



carregava consigo uma aparência deplorável. Pode ouvir um dos rapazes soltando
um grunhido de reprovação. Deixou que a mulher partisse para fora da casa, estava
longe de ser perigosa, servia apenas para enganar os tolos.

— Permaneçam onde estão — sua voz tinha um ar intransigente, mas os elfos não
ousariam mexer um músculo diante da presença do general, até mesmo respirar
podia ser perigoso se atrapalhasse a investigação dele de alguma forma.

Se esgueirou com cautela pelo cômodo, tomando cuidado para não encostar em
nada que pudesse comprometer a cena do que havia acontecido. O cenário estava
caótico. Parecia ser uma casa, mas era difícil dizer se servia para esse propósito.
Sangue havia manchado boa parte do lugar, desde o chão, até as paredes. Pouca
coisa sobrou intacta. Símbolos de proteção foram distribuídos por toda a extensão
das taipas de madeira do teto, quem quer que tivesse feito aquilo teve muito
trabalho para que surtisse o efeito desejado e o general estava ciente disso. Não
compreendia tão bem quanto gostaria sobre magia, elfos muitas vezes
demonstravam ser desinteressados nas culturas diferentes da sua. Porém,
aprendeu o suficiente para enxergar que um feitiço de invocação havia sido feito, só
não tinha certeza se a execução tinha sido correta.

Os corpos espalhados pelo chão eram um número maior do que o esperado. Havia
cerca de oito, muitos irreconhecíveis e deformados por conta do ataque. Aconteceu
uma chacina. Cada um dos feiticeiros e magos presentes foram mortos de forma
brutal, mas não havia sido pela sua própria magia. As marcas dos ferimentos eram
de espadas. Em um deles três flechas haviam atravessado o peito. O general
colocou a mão na testa, parecia pensativo, tentando conectar as peças de como as
coisas aconteceram. Ao mesmo tempo, seu olhar parecia conter ódio. Não pelo que
havia acontecido, mas porque não havia sido ele quem efetuou o ataque.

Negou com a cabeça. Logo a primeira luz começaria a apontar no céu e muitas
coisas precisavam ser limpas antes que o povo percebesse o que havia ocorrido.
Por mais que fosse inevitável, as notícias se espalham com facilidade e seria
questão de tempo até que toda a cidade soubesse sobre o ocorrido. Ainda assim,
precisava fazer o melhor para evitar que os olhos curiosos dos fofoqueiros
encontrassem o boato que estavam procurando.

Foi caminhando entre os restos mortais, tomando cuidado para que não deixasse
seu pé esbarrar em nenhum deles. O homem mantinha uma postura de autoridade,



quando voltou a se aproximar do grupo de soldados, pôde vê-los se dispersando
aos poucos da pequena roda que formavam em um canto. Os jovens pareciam
querer comemorar pelo seu ataque bem sucedido. Não via importância em dois
deles e os dispensou. Seu superior conseguiu segurar o mais alto pelo braço.
Aquele que era o líder. O rapaz não conseguiu olhá-lo nos olhos, mantendo seu
olhar fixo no chão. Connak o segurou pela nuca, forçando-o a ver seus olhos. Um
deles tinha uma coloração branca e leitosa, do qual sua visão havia sido
comprometida há muito tempo e a cicatriz lhe atravessava o rosto até a altura do
queixo. As orelhas pontudas do mais novo pareceram tremer, estava com medo.

— Mataram todos? — a pergunta foi dirigida ao soldado de forma ríspida, o olhar de
ambos estava pregado um no outro. O general esperava a resposta agitado, mas o
tempo pareceu parar por um breve período. As pernas do jovem elfo
enfraqueceram, quase o fazendo cair e o coração batia tão rápido que lhe escaparia
pela boca antes que pudesse dar uma resposta.

— N-não, senhor — disse com a voz trêmula, o homem apertou ainda mais a sua
nuca e o outro uniu as sobrancelhas com a dor. — Um deles escapou, mas já está
sendo procurado.

Então, Connak desferiu um soco forte e pesado na altura do estômago do jovem
elfo, que logo em seguida deixou o seu corpo tombar no chão ensanguentado. Os
cabelos amendoados lhe caiam no rosto, mas não foram o suficiente para esconder
sua expressão de angústia. Em seguida, o elfo mais velho o chutou, fazendo-o
soltar um grunhido. Estava lhe punindo pelo o que havia acontecido sem sua
presença. Os jovens precisavam ser disciplinados para que erros não fossem
cometidos duas vezes.

O homem apenas parou quando pode ver o sangue escorrendo pela boca e nariz do
rapaz. Endireitou a postura e o forçou a se levantar. Entregou-lhe um pedaço de
pano para que limpasse o sangue. O rapaz se apoiou em uma das paredes,
lançando um olhar de desprezo ao general, cujo o mesmo pareceu não se importar.
Afinal, já havia feito o que era preciso.

— Preparem a pira — a ordem partiu dos lábios do general. Daquele dia em diante,
manteria seus olhos mais próximos dos soldados ainda em treinamento para que
nenhum erro fosse cometido novamente. Já que a limpeza que os elfos vinham
fazendo estava começando a causar um efeito negativo nos humanos e a atenção



deles parecia muito maior agora que os ataques se tornaram frequentes — E dessa
vez, certifiquem-se de que não deixaram nada, nem ninguém, escapar.

Com um movimento rápido com a cabeça, indicou para que o rapaz deixasse de seu
campo de visão e foi rapidamente entendido. Observou o jovem se afastando e
voltando para perto dos outros que se aglomeram na porta e parecia esperá-lo.
Voltou a andar pela casa, ainda analisando a cena do crime que os jovens guardas
haviam cometido. Dentre os oito corpos, um deles chamou a sua atenção. Diferente
dos outros, não havia feridas, não marcas, não havia sido por um elfo. O cadáver
estava completamente carbonizado, seria difícil reconhecê-lo, se não fosse pelo
cajado que ainda estava agarrado a sua mão direita. Era um dos sacerdotes a
trabalho da Igreja da Verdade Eterna, seguidores do Profeta São Petrus.

Era a única peça da qual não parecia se encaixar, por que os humanos o matariam?
Alguém tão importante dentro do círculo mágico deles. A pergunta sem resposta o
incomodava. Algo a mais havia acontecido, era fato. O problema era o que? Seria
uma investigação que ficaria para mais tarde, os corpos precisavam ser retirados o
mais rápido possível e queimados em uma pira na Praça do Rei. Os humanos
deviam entender que a magia era um caminho perigoso e que não devia ser
seguido, um crime em Evohan, que poderiam levá-los à condenação à forca.

Um dos cavaleiros elfos se aproximou do general. Era ele quem havia sido chamado
para recolher os mortos e levá-los para o seu destino final. Um trabalho muitas
vezes desprezado pelos outros soldados elfos, por isso ele raramente podia
acompanhar as investigações dos ataques que aconteciam na cidade. O
subordinado encarava seu superior e havia uma pergunta entalada em sua
garganta, mas ela logo escapou quando viu os corpos estirados no chão: — o que
aconteceu aqui? — tratava-se de um pensamento alto demais que lhe pulou pelos
seus lábios.

O General Connak o encarou. Naquele momento, seu olhar parecia como uma
navalha que com um simples toque cortava até a mais profunda carne. Por uma
fração de segundos ele deixou um sorriso maldoso vacilar, mas foi quase
imperceptível pelo rapaz.

— Você sabe — começou, como se fosse uma resposta óbvia, mas claramente
falsa — a mesma história de sempre; mais um caso de humanos matando uns aos
outros.



Capítulo I: Olhos de Corvo

𝐕 𝐀 𝐋 𝐃 𝐀

O som melodioso do alaúde atravessava a porta, misturando com as vozes
embriagadas dos homens na taverna, mal dava-se para ouvir a voz do cantor. A
mulher não conhecia os versos. A história era sobre um jovem fidalgo que havia se
apaixonado por uma sereia, mas ela o arrancou o coração quando teve a
oportunidade. Não a julgo, pensou, é provável que ela tenha tido motivo para isso. O
pensamento fez com que um pequeno sorriso crescesse em seus lábios.

Naquela noite a mulher não tinha tempo para se distrair com suas próprias piadas.
Era ela quem guardava a porta do estabelecimento, escondida nas sombras, podia
ver quem entrava e saía. Estava reclinada na parede de pedra, podia sentir uma
leve dor nas costas pelo mal jeito, mas precisava passar por despercebida. Tinha os
cabelos cobertos por um capuz e o restante do corpo era revestido pelo manto
preto. A única coisa que podia ser vista eram seus olhos, profundos e ambiciosos,
fora daí que surgiu seu apelido: Olhos de Corvo. Diziam que ela conseguia ver há
quilômetros de distância, era assim que localizava seus alvos.

Talvez fosse verdade, Valda gostava de alimentar os boatos sobre si mesma. Queria
ter seu trabalho reconhecido, logo sabia que a melhor forma de fazer isso era
deixando que falassem sobre ela. Quando a viam se aproximando de uma vila,
podia-se ouvir os cochichos. Homens e mulheres mantinham certa admiração por
ela, afinal todos tinham um serviço para lhe oferecer. Seja ladrões que roubavam o
povo, brutamontes que sequestravam crianças ou até mesmo vizinhos incômodos,
as pessoas sempre tinham alguém para eliminar.

Na maioria das vezes, não se sentia orgulhosa do que fazia. Nunca escolheu matar
pessoas em troca de dinheiro, havia sido um ofício que as dificuldades da vida lhe
trouxeram. Tentou algumas vezes deixar essa vida para trás, até perceber que era a
única coisa da qual sabia fazer direito. Qual outra opção tinha? Não moraria na rua,
ainda mais com a sua mãe. Ambas precisavam sobreviver, o sustento precisava vir
de algum lugar. Embora soubesse que não era um trabalho digno, fazia o melhor
que podia. As mortes eram rápidas e sem sofrimento, principalmente quando não
havia um propósito para ser violenta.



Dessa vez, sabia que não seria fácil. O contrato era para matar um elfo. Não sabia
muito sobre ele, apenas que ele lutava nos torneios da cidade e que a esposa o
flagrou dormindo com outra. Apesar de achar uma proposta superficial, tinha um
código moral que não a permitia julgar os motivos de seus contratantes, mesmo que
eles não fossem bons ou questionáveis. Nesse caso, não via necessidade de matar
o homem. Quando algo não lhe serve bem, melhor deixar ir embora. Entretanto
fazia o trabalho pelo dinheiro e não para determinar quem estava certo ou errado.
Valda apenas cumpria o que era preciso para garantir o seu sucesso nas missões
que lhes eram direcionadas. Perguntas não eram parte disso.

A luz da lua era a única iluminação das ruas de Haedwen. Boa parte dos moradores
estava adormecida dentro de suas casas, já passava da meia noite. O povo naquela
região costumava dizer que aquela era a hora dos lobos, o momento em que as
bestas saem para caçar e as ovelhas que ficam no caminho são suas vítimas. Por
isso, tomados pelo medo, quase ninguém ousava pôr o pé para fora da porta de
seus casebres. Ficando escondidos até que a primeira luz apontasse nos céus.
Valda nunca gostou da luz do dia, sempre preferia vagar pela noite escura, quando
não tinha ninguém para ver o que estava fazendo. Em sua opinião, era o melhor
momento para executar o seu trabalho.

A música parecia estar chegando ao fim dentro da taverna. Logo os homens deviam
estar começando a se cansar. O dia havia sido movimentado na cidade, já que eram
os primeiros dias do torneio. Muitas pessoas haviam comparecido para presenciar
as vitórias dos grandes cavaleiros de Evohan. Quando criança, a mulher havia
pensado em participar, mas a hostilidade dos elfos começou a se tornar um
problema para a população humana. Seus pais não viram outra escolha senão
deixá-la o mais longe possível de todos os perigos que estava exposta.

Isso não a impediu de ser quem era hoje. Os Olhos de Corvo quando encontravam
o seu alvo, não deixavam ninguém para contar a história, apenas ela. Valda não só
contava sua própria história, como também construía o próprio destino. Adorava
lendas e os mistérios que carregavam. Por isso, seu desejo era de um dia se tornar
uma. Ao ouvir o menestrel cantando suas baladas, ela pensava que um dia podia
ser a história dela sendo levada pelos ventos para todos os cantos do continente.
Atravessando até mesmo a barreira mágica que protegia o reino e vagando por
terras selvagens. Talvez fosse um sonho distante, mas ninguém ficou famoso
voando baixo.



Quando os primeiros homens deixaram o estabelecimento, ela curvou sua postura,
deixando seu rosto escondido na penumbra. Em suas mãos trêmulas, um caneco de
ferro continha algumas moedas, que faziam um ruído metálico ao encostarem uma
nas outras. Alguns homens deixavam mais moedas e com uma voz rouca, quase
inaudível, ela agradecia cada uma delas. Muitos não conseguiam fixar o seu olhar
na mulher, para a alta sociedade, pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza
valiam tanto quanto um cachorro sarnento que vagava pelas ruas. Em algumas
cidades, a situação estava ficando crítica e a negligência dos elfos aumentava cada
vez mais. E ainda falam que prezam pela igualdade, refletiu, são tão gananciosos
que seu próprio povo sofre nas mãos dos nobres.

Não tinha tanta credibilidade para falar. Seu trabalho nem sempre a permitia passar
por uma pessoa de confiança. Mas, além disso, os humanos não eram muito
melhores. Estavam aprendendo a força o que era passar por injustiças, por isso
acabaram ficando pouca coisa melhor com o passar dos anos.

Cada vez mais pessoas deixavam o estabelecimento indo rumo às suas casas. Os
corpos bambos, quase sem conseguir parar em pé, a fizeram revirar os olhos. Valda
sequer havia pensado em um disfarce tão bom, mas para sua sorte esses homens
não saberiam diferenciar se ela era um mendigo ou uma mulher se a vissem.
Manteve-se na mesma posição até que o último cliente deixasse o lugar. Ele era
justamente o seu alvo. Pode ver a tatuagem de javali em seu pescoço, como havia
sido dito pelo contratante. Propositalmente, ela trombou o seu corpo com o dele,
fazendo com que o caneco caísse de sua mão.

— Perdão, senhor — a voz turva do homem se dirigiu a ela. Ele recolheu cada uma
das moedas e as devolveu a sua dona.

Percebendo que o homem estava convencido de seu disfarce e que nem mesmo
conseguia notar as armas presas em suas costas. Sorriu ao constatar que seria
mais fácil do que pensou. Seguiu o homem. Afinal, viu que não desconfiaria de um
mendigo maltrapilho. Mantinha apenas alguns metros de distância dele, o
observando de longe. O andar cambaleante o fez ir se apoiando nas paredes de
pedra das casas. Se afastavam cada vez mais do centro da cidade. Haedwen havia
sido construída em uma colina, as ruas eram inclinadas e tortuosas, as subidas
cansavam até o homem mais bem treinado. Logo os passos do bêbado foram
ficando mais lentos.



Desembainhou a adaga que levava escondida entre suas vestes. Aproximando o
seu corpo do dele, conseguiu puxá-lo pela nuca. Pensou que não teria força o
suficiente para isso, já que o corpo do homem era quase o dobro do seu, mas o uso
excessivo de bebidas do mesmo havia favorecido a assassina. Jogou o corpo do
homem em um dos becos escuros e logo em seguida lançou a adaga em sua
direção, fazendo com que ela se posicionasse poucos centímetros abaixo de sua
virilha. Ignorou as palavras de protesto dele.

A lâmina de sua espada brilhou à luz da lua ao ser retirada do coldre que a prendia
em suas costas. Apontou-a para o homem. Estava tão perto de seu rosto, que a
extremidade mais fina chegava a encostar em seu nariz, fazendo com que as gotas
de sangue começassem a pingar.

— Harold Waterhouse — pronunciou o nome lentamente, passando a segurar a
espada com ambas as mãos. — Esse é o nome de um humano, mas suas orelhas
pontudas dizem o contrário.

O olhar do elfo ficou vesgo, focando na arma bem na frente de seus olhos. Sua
expressão era de angústia, uma de suas pálpebras estremeceu quando ela
aproximou ainda mais. A respiração ofegante demonstrava ainda mais que estava...
preocupado? Os olhos de corvo cravaram no homem, pode ver uma gota de suor
escorrendo em suas têmporas. Valda retirou a espada de frente do seu rosto, queria
conversar primeiro. Com a mão esquerda, ela fez um movimento rápido para que se
levantasse. Porém, não conseguia firmar suas pernas em pé, fazendo com que
caísse de novo.

Valda suspirou, deixando todo o ar sair de seus pulmões e permitindo que entrasse
novamente.

— Tolos, de dia grandes guerreiros, de noite um bando de bêbados — suas
palavras fizeram os olhos do elfo se encherem de dúvida. — Ainda ousam dizer que
os homens salvaram todas nós.

— Há um mal entendido aqui — a voz embargada Harold não permitia que a mulher
o levasse a sério. Ele levantou ambas as mão sentando-se no chão. — Não sei
quem você é.



A assassina retirou o manto que cobria seu corpo. Deixando a exposta sua pele, as
manchas esbranquiçadas em seu corpo ficaram visíveis, possuíam formas e
tamanhos distintos e cobriam todo seu físico de forma simétrica. Os cabelos negros
como a noite eram na altura de seus ombros, os fios eram lisos e escorridos. Ela
abriu um sorriso, revelando seus dentes brancos. Pelo olhar do homem, parecia que
sua preocupação havia diminuído.

— Mas você irá saber — sussurra para ele, sua voz sustentava certo tom de
zombaria, mas parecia séria ao mesmo tempo. — Afinal, hoje você morrerá pelas
minhas mão.

O homem tentou fugir, mas não havia saída no beco. Voltando a aproximar sua
espada dele, Valda a colocou na altura de seu coração. Um de seus pés estava em
suas costas, o prendendo contra o chão. Aos poucos deixou que metal penetrasse
em suas costas, fazendo com que o sangue escorresse, manchando a roupa clara
do mesmo de vermelho.

— O que eu fiz? — ele gritou. A mulher refletiu com a pergunta, não sabia se ele
merecia saber pelo o que estava pagando, mas a mesma não era tão cruel assim.

— Nunca ouviu dizer que traidores não recebem piedade? — questionou distante, a
pergunta parecia ter sido mais para si mesma do que para o homem caído no chão.
— Sua esposa manda lembranças.

Retirou a lâmina do corpo dele, ainda não estava morto, mas logo não haveria como
salvá-lo. Eliminaria o pouco de vida que lhe restava para que não sofresse com sua
morte. Levantou a acima da cabeça a espada, seria uma morte rápida e silenciosa.
Apenas uma única alma para presenciar sua partida para o outro plano. Era assim
que o trabalho de Valda funcionava e sentia um leve incômodo, algumas vezes, pelo
o que fazia. Aquela havia sido uma delas.

— Deixe-o partir — disse uma voz grave em suas costas, a julgar pela sombra que
seu corpo fazia no chão, não era alto. Mudou rapidamente a direção da lâmina,
apontando para sua barriga. Ao virar seu rosto devagar pode ver a flecha fixada na
direção de sua cabeça. — Tenho um trabalho melhor para você.

A expressão da mulher era indiferente. Não era a primeira vez que a ameaçavam e
com certeza estava longe de ser a última. Os olhos negros encararam o homem.



Era um humano, como qualquer outro, não era dos mais altos e não demonstrava
ser dos mais fortes. Ela o olhava da cabeça aos pés. Preferiu não rir para não
ofendê-lo, mas ela não estava se sentindo prejudicada. Então lhe ocorreu que se
tratava da primeira vez que fazia isso, portanto não iria matá-la. Valda abaixou a
espada. Relaxou os ombros e virou seu corpo por completo para poder ter uma
visão melhor de quem era.

— Quero conversar com você, Valda Hendle — ao ouvir seu próprio nome, seus
olhos brilharam. Eram poucos os que conheciam, mas o número daqueles que o
pronunciavam e permaneciam vivos, era ainda menor — Eu tenho dinheiro, lhe
pagarei bem.

A mulher viu o saco de couro preso ao cinto do homem. Não confiava nele, mas
com seu olhar, fez com que ele mostrasse o conteúdo do que guardava e por
consequência, abaixasse o arco. O humano entendeu o recado, guardou suas
armas e retirou de sua cintura a bolsa de couro. Valda olhava atentamente, qualquer
movimento em falso poderia ser o suficiente para atacá-lo, mesmo que, inicialmente,
não o tenha tratado como ameaça. Sua confiança pertencia a poucos. Mostrou a ela
as moedas de prata brilhantes. Eram florins prateados de Khaledia, uma moeda
quase extinta, mas ainda assim valiosa. Ofereceu para que a mulher as olhasse
mais de perto e ela pôde ver que eram verdadeiras. Seu brilho era inconfundível e a
última vez que viu uma delas havia sido na infância. Deve ser rico, pensou, ou um
ladrão. Ela torceu para que fosse a primeira opção.

— Antes, preciso terminar o que comecei — ela se pronunciou ao ouvir a proposta
sobre o dinheiro.

Harold, o homem de seu último contrato, ainda estava vivo. Se contorcia e se
arrastava pelo chão, deixando uma marca de sangue pelo solo do beco. Procurou
entre as vestes por uma das adagas que havia escondido. Tateou as pernas, estava
dentro de sua bota. Ela a retirou com cuidado, havia afiado algumas horas antes.
Passou seus dedos pelo aço, adorava sentir a sensação do metal gelado em sua
pele. À sua frente, o homem a esperava e em nenhum minuto a questionou ou
apressou. Os olhos negros pareceram se despedir da adaga, era sua favorita. Sem
virar, a arma rodopiou pelo ar em movimentos circulares e rápidos, pousando
diretamente na garganta de sua vítima.



— Que os deuses o tenham — abaixou sua cabeça fazendo uma pequena oração.
O pouco de religiosidade que lhe restara permitia que ela não condenasse sua alma
ao inferno, mesmo sabendo que talvez fosse inevitável.

Respirou fundo e voltou-se para o seu novo contratante. Seus olhos negros o
fitaram. Precisava ouvir mais sobre sua proposta antes de aceitá-la. Retirou um
pedaço de pano do bolso em sua calça e passou a limpar o sangue em sua espada.
Lentamente e com muito cuidado para não se cortar.

— Pode continuar falando sobre esse trabalho que tem para mim — disse. Suas
mãos firmes passavam pela lâmina, fazendo o homem engolir seco.

Se aproximou dela para poder falar o que precisava mais baixo. A mulher pôde ver
marcas de correntes em seus pulsos, quase como queimaduras. Sabia o que
significavam e estremeceu só de pensar. Mahtris, recordou, não é um humano
comum então. Por um momento, seus olhos ficaram fixos nas mãos do homem.
Nunca foi acorrentada da mesma forma que ele, não sabia qual era a sensação,
mas só de pensar que os elfos prendiam humanos apenas por serem quem eles
eram, lhe causava incômodo. Sentiu sua cabeça girar e a visão ficou turva. Teria
caído no chão, mas conseguiu se recompor. Desde o momento que o homem
apareceu, não o tinha levado a sério, mas de certa forma, parecia respeitá-lo agora.

— As pessoas me chamam de Mice — ele começou. — Demorou dois dias inteiros
para vir de Hegia até aqui. Fui enviado para transmitir uma mensagem, a pessoa
teria enviado uma carta, mas não se pode confiar nas aves hoje em dia.

Ela sorriu ao ouvir a afirmação do homem. Realmente, não somos de confiança.
Porém, sabia o que ele queria dizer. Os elfos estavam interceptando as mensagens
enviadas entre uma cidade e outra. As pessoas diziam que era para a segurança do
reino, mas no ponto de vista da mulher, eles queriam apenas deter o poder sobre
todos. A melhor forma de conseguir isso, era atrapalhar sua comunicação.
Utilizavam desse artifício para evitar que encontro fossem marcados e que
informações chegassem até nos pontos mais remotos de Evohan. Logo, o que
acontecia em Hegia, ficaria em Hegia.

— Aconteceu mais um ataque — continuou Mice, a mulher ouvia atentamente suas
palavras. — Mataram o sacerdote Luther e mais sete da Irmandade. Porém, não



foram pelas mesmas mãos. Os elfos mataram nossos irmãos de sangue, como eles
sempre fazem, mas Mestre Luther...

O homem parou de falar. Era como se tivesse falando de algo que não deveria.
Nunca teve interesse em participar da Irmandade, não concordava com todos os
seus ideais. Muitos deles acreditavam na supremacia humana e Valda preferia
prezar pela igualdade. No entanto, Mestre Luther era um homem importante. Era o
Hierarca do Septo da Verdade Eterna, em Yandrin. Todos os humanos o conheciam.
Se ele estava morto, significava que as revoltas seriam ainda mais constantes. Os
elfos nunca o matariam, eles eram cruéis, mas tinham seus limites. Até porque
sabiam que tal ato traria consequências que não estavam dispostos a lidar.

— Foram os humanos? — a pergunta saiu da boca da mulher. Ao mesmo tempo
que estava curiosa para saber a resposta, não tinha certeza se gostaria de
escutá-la. A ideia de Mestre Luther estar morto era difícil de acreditar. Ele era tão
velho, os boatos diziam que ele havia esquecido de morrer.

Não precisou da confirmação do homem. Havia recebido sua resposta quando tudo
o que Mice lhe dera era o seu silêncio. Ainda estava descrente. Era algo muito difícil
de se acreditar. Nunca acompanhou a religião, mas seus pais eram fiéis à Verdade
Eterna e seguiam de forma indiscutível os Três Pilares — São Leonidius, São
Julianus e São Petrus. Perdeu a conta de quantas vezes os acompanhou até o
Septo para agradecer pelo que tinham. Foram as únicas vezes das quais havia
conseguido se aproximar do sacerdote. Mesmo não sendo alguém importante para
ela, era importante para o seu povo. Por isso, talvez, tenha se sentido mal ao
receber a notícia.

Mice pigarreou e voltou a dizer: — Não posso revelar quem me enviou, por ora.
Porém, a sua missão será matar o traidor da Irmandade. A deslealdade tem um
preço e ele precisa pagar pelo dele. Meu mestre reconheceu os seus valores e por
isso a escolheu.

Valda nunca esteve em uma posição de prestígio e pela primeira vez em sua
carreira, sentia que estava recebendo o seu devido reconhecimento. Os Olhos de
Corvo haviam chegado até uma pessoa poderosa, talvez um duque ou um conde, e
isso era mais do que o suficiente para ela. Por enquanto.



Guardou sua espada, que já estava limpa, de volta em suas costas. Esse seria o
maior contrato que já havia recebido até então. A sua maior responsabilidade e
ainda estava sendo bem paga para fazê-lo. Mesmo sabendo que poderia se
recusar, a opção não passou pela sua cabeça. Pela primeira vez estaria matando
para fazer justiça a seu povo e ir contra os elfos. Podia ser uma heroína se
quisesse, conquistaria os trovadores sem dúvida e em cada estalagem, cassino e
tavernas iriam escutar sobre Valda: Os Olhos de Corvo que vingaram Mestre Luther.

— Diga o nome e eu o farei.

Encarou a bolsa de couro com as moedas sendo oferecidas bem na sua frente e
não hesitou em pegá-las. As guardou consigo, firmando um acordo com o homem.

— Saberá quando for a hora — Mice disse, começou a se afastar aos poucos. —
Apenas precisa estar em Hegia, no dia do Centenário.

As suas últimas palavras foram ditas tão rapidamente que a mulher pensou não ter
escutado direito. O homem se transformou em um rato, pequeno e veloz,
desaparecendo entre as ruas escuras de Haedwen, deixando Valda sozinha com
seus pensamentos.

Capítulo II: Cahira de Pawen

𝐂 𝐀 𝐇 𝐈 𝐑 𝐀

A movimentação lhe causava incômodo. Os ancoradores de Ravoya raramente
estavam vazios. Marinheiros, pescadores, contrabandistas e estaleiros andavam de
um lado para o outro das docas. Fazia anos desde a última vez que colocou seus
pés no solo do continente e se lhe fosse perguntado, diria que não havia sentido
falta, nem mesmo por um minuto. Olhou para o oceano e pode ver a imagem do
navio diminuindo cada vez mais, deixando-a para trás.

O vento quente lhe chicoteou o rosto e os raios solares esquentaram sua pele,
trazendo uma sensação de conforto. O litoral era preenchido por altas palmeiras que
dançavam com uma brisa leve. A maresia invadiu as narinas da mulher, o cheiro era
forte e se misturava com o odor azedo dos pescados e ao mesmo tempo era
possível sentir o aroma doce que jasmins brancos que cresciam próximo aos
gramados, deixando a cidade com um ar mais agradável. A costa é baixa, assim



como suas falésias, a restinga se estendia timidamente por toda a beira-mar, cujo a
água trazia consigo um tom esmeralda. Seus pés pousaram nas salgadas ondas do
mar, molhando suas botas de cano longo. Alguns respingos chegaram a atingir o
seu rosto e pode sentir o líquido gelado em sua pele. Ainda era o início dos meses
quentes, imaginou que daqui alguns dias o lugar estaria repleto de banhistas se
aventurando nas profundas águas do brando Oceano.

Os olhos esverdeados se voltaram para o criado-de-bordo, ele tinha uma tatuagem
de um kraken em um dos bíceps e no outro era possível ver a marca de uma
bússola, feita com ferro quente, um símbolo comum em todos os tripulantes do
navio. Cahira tinha um igual em sua cintura, apesar de ainda se lembrar da dor que
sentia, tinha muito orgulho da mesma.

— Boa sorte — a voz do homem pôde ser escutada antes de partir, sua barba tinha
um tom avermelhado por conta do consumo excessivo de licor de framboesa. —
Lembre-se, não podemos partir sem ele.

Eu devo estar sendo punida, pensava naquele momento, os deuses devem estar
me castigando pelos meus crimes.

Normalmente, a pirata teria recusado o pedido do Capitão AEschylus para ir até o
centro de Ravoya. Eram poucos os dias dos quais ela sentia vontade de deixar o
convés do navio para se aventurar entre a civilização. Porém, daquela vez em
particular, ele havia sido rígido ao proferir as palavras e ela percebeu que se tratava
de uma ordem de seu superior. Após ficar cansada de ouvir as súplicas de Alerrick e
as insistências de Aragorn para trazer Kai de volta, ela decidiu tomar uma atitude.

Iria atrás dele. No entanto, não estava contente. Odiava se sentir contrariada e
odiava ainda ser vista como a errada da história. O problema é que todos os
tripulantes amavam Kai e ela o achava insuportável. Embora fosse essa a sua
opinião, não podia negar que o rapaz era uma peça importante do navio. Afinal, era
o único capaz de tratar os feridos e doentes que estavam a bordo. Havia sido
sequestrado da Academia há poucos meses, pela própria mulher, quando um dos
marujos precisou amputar três de seus dedos após um ataque. Desde então ele tem
sido um membro do Nevoeiro. Talvez por conta de sua personalidade tola, ele
acabou por conquistar a simpatia de todos. Exceto por Cahira.



A questão é que dessa vez, eles haviam brigado e talvez a pirata tivesse ameaçado
matá-lo, segundo ela não havia como provar a veracidade desse boato. Sem
dúvida, o que aconteceu com eles havia sido por culpa de Kai. Ambos estavam
encarregados de vender o contrabando para os traficantes locais e huaska estava
se tornando uma droga cada vez mais cara. Os estudantes não paravam de
procurá-la pelas ruas da cidade. Principalmente quando a semana de provas se
aproximava. E para piorar, o número de vendedores da mesma havia dobrado de
tamanho desde a última estação. Então, estavam mais atarefados do que nunca.
Tudo corria perfeitamente bem, se ela não tivesse pego o jovem médico se
entupindo de entorpecentes na bodega do navio. Deixou que o sangue lhe subisse
para a cabeça e se estressou de verdade. Ainda mais porque era dali que vinha
todo o sustento da tripulação.

Devido às circunstâncias, ela o expulsou. Por justa causa. Mas o capitão e os outros
não viram dessa forma. Todos demonstravam compaixão por Kai e por seu vício
incorrigível. Ele é completamente viciado, refletiu sobre o rapaz, não temos como
ajudá-lo. Eu estava fazendo um favor. Mas no fundo, bem lá no fundo, sabia que
tinha uma parcela de culpa diante da situação. Ficou provocando durante dias.
Falava sobre o novo carregamento e como a última safra da erva, que era usada
para produzir a droga, tinha sido a melhor dos últimos tempos segundo os
produtores. Isso sucumbiu o rapaz a tentação, que já havia conseguido atingir a
meta determinada pelo Capitão de ficar um mês sem usar.

Alerrick costumava dizer que Cahira estava fazendo tortura com o médico. Apenas
achava engraçada a situação e por isso, continuava manipulando a mente dele.
Algo que parou de fazer após ficar escutando três marmanjos, já velhos,
choramingando e reclamando em seu ouvido, sobre o quanto o pequeno Kai os
fazia falta. Ela já havia sumido por uma semana quando seguiu uma caravana de
músicos e ninguém partiu a sua procura. Apesar de que havia sido no Festival da
Colheita Lunar e a cidade inteira bebia licor por sete noites sobre a luz da lua,
agradecendo pela produção agrícola do ano. Ainda assim, ela ainda sentia ciúmes,
mas essa palavra não sairia da sua boca. Preferia contar a língua a ter que admitir
isso.

Pelo menos, eu tenho ajudado de alguma forma a tripulação. E ele, o que tem feito?
Nada que nos favorecesse, havia dito essas palavras para AEschylus antes de
partir. Ele a ignorou, lhe entregou um dos botes junto com seu melhor



criado-de-bordo e a proibiu de voltar sem o médico. Havia sido bem claro quando
disse que o queria vivo ou morto de volta no navio até o final daquele dia.

Então, lá estava Cahira, caminhando com passos pesados e um olhar duro.
Atravessava a praia seguindo em direção a cidade. Seus pés afundavam na areia
deixando marcas profundas. Para o seu azar, havia acabado parando em uma parte
afastada de tudo e teria que andar até o outro lado. Gostaria de dizer que estava
com sorte em alguma coisa, mas não estava. Suas últimas semanas haviam sido
não só um completo tédio, como também uma lástima. Perdeu sua melhor adaga,
deixou cair no mar uma torta de frango que havia furtado pela manhã, quase perdeu
seu braço alimentando um tigre faminto e sua cabeça doía só de ouvir alguém
falando sobre o médico desaparecido, algo que não havia sido culpa dela. Inclusive,
todos os outros acontecimentos foram culpa de Kai, mas quem interpreta dessa
forma?

Continuou o seu caminho praguejando baixo e tentando se convencer de que não
estava sendo punida pelas forças divinas daquele mundo. Mantinha sua
concentração no caminho a sua frente, além de perigosas, as ruas de Ravoya
pareciam diferentes desde a última vez que estivera ali. Entrou na cidade pelo
portão oeste. As madressilvas, cresciam pelas pedras amareladas, causando um
contraste de magenta e laranja nas paredes. Em uma praça, logo após a passagem,
havia uma fonte e bem ao centro dela uma estátua em homenagem a um dos
antigos reis de Evohan. Não conseguia recordar o nome dele, mas já ouvira
diversas vezes Aragorn falando que talvez ele tivesse sido muito melhor que seu
sucessor, Ciyadril. Não discordava. Elfos conseguiram ser péssimos, mas ainda
dividia metade de quem era com eles.

Logo a frente estavam as docas, onde se localizava o mercado de peixes. Os
comerciantes gritavam em plenos pulmões as novas ofertas. As cargas de atum,
bagre e linguados eram entregues por pescadores a todo momento. As mulheres
defumavam, secavam e salgavam a mercadoria. A pesca era movida seguindo as
condições de ventos e marés, logo em dias primaveris como aquele o tempo estava
extremamente propício para os marujos exercerem a sua profissão. Por isso a
cidade estava sendo assolada por tamanha agitação.

Suas orelhas levemente pontudas chamavam a atenção de alguns olhares curiosos.
Apesar dos humanos serem bem-vindos naquela região, não era tão comuns vê-los
andando pelas ruas. Então, alguém que fosse nitidamente diferente do padrão élfico



chamava a atenção. Embora Cahira fosse a miscigenação das duas espécies, o
preconceito existia da mesma forma. Não era tão ruim quanto o que certos grupos
humanos sofriam, mas saber que seu povo te considerava um erro podia ser tão
desagradável quanto. Não era como se a mulher se importasse com o pensamento
da sociedade, ela tinha outros problemas para se preocupar no seu dia-a-dia.

Em contrapartida, talvez agisse dessa forma por conta de sua criação. Na tripulação
do Nevoeiro, navio pirata do qual crescera, todos eram tratados da mesma forma e
o Capitão fazia questão de garantir isso. Até os criados-de-bordo recém chegados
deviam ser tratados de maneira integra, sempre prezando pela igualdade. Embora a
mulher soubesse que parte disso era porque essas pessoas acabariam morrendo
no primeiro ataque ao navio. Consequentemente, não havia tanta consideração por
parte dos outros tripulantes em relação a eles. Ainda assim eram tratados com o
devido respeito, exceto quando estavam embriagados, nesse caso a cortesia era
esquecida e abria espaço para comentários grosseiros. Permitia se divertir quando
acontecia.

Cahira seguia seu rumo, em direção a universidade, enquanto escrevia sua
sentença de morte. Se ela não encontrasse Kai, saberia que era isso que
aconteceria. AEschylus iria matá-la e daria seus restos mortais para os tubarões.
Deu risada sozinha só de pensar que estava se vitimizando daquela forma por um
idiota. Nem isso ele merecia. Estava indo atrás dele apenas pelo fato de ter sido
uma ordem direta de seu capitão, senão era bem provável que ainda estaria no
navio, encostada em um dos mastros do convés, observando as ondas do mar.

Tentava convencer a si mesma de que não se arrependerá futuramente de levar Kai
de volta. Seria uma tarefa fácil, se ele conseguisse manter a boca fechada. Cogitou
a hipótese de costurá-la. Ouviu dizer que uma capitã pirata fazia isso com seus
tripulantes, todos eles tinham seus lábios costurados assim que botasse os pés no
navio. Faria igual um dia, caso tivesse a oportunidade. Tudo o que conseguia
pensar era em maneiras diferentes de agredir o médico quando o encontrasse. Não
seria tão cruel, gostava de maltratar aos poucos, mas logo enjoava quando ficava
repetitivo e desistia de finalizar o que começou.

Seria uma pena se ele caísse no mar e os tubarões o pegassem, soltando uma
risada infeliz com o próprio pensamento.



Faltava poucos metros até chegar à universidade. Já conseguia avistar o telhado
feito de barro e a enorme truta feita de bronze — o símbolo de Ravoya — em cima
dele. O falatório dos alunos lhe enchia os ouvidos. Havia tantos deles concentrados
em um lugar só que chegava a ser uma visão enfadonha.

— Você leu a última balada de Reginald Argermont? — a voz cantarolada o
denunciava, devia ser do curso de Trova e Poesia. — Está estupenda, magnífica —
o outro ao seu lado pareceu apenas concordar. Cahira sequer sabia quem era o
trovador citado.

Mais a frente ela se deparou com um grupo de garotas bajulando um homem forte
levantando uma pilha com muitos livros. Elas soltaram risadas espalhafatosas
quando ele conseguiu posicionar o vigésimo no topo. Mas quando todos eles
caíram, as gargalhadas foram ainda mais altas. Todos que estavam em volta
pararam para ver e pode ver o pobre rapaz virando motivo de chacota logo em
seguida.

— Os cálculos não estavam corretos, por isso caiu — era um aluno de engenharia.

— Talvez a força do vento tenha favorecido — disse outro deles.

Passou pelos dois que discutiam o motivo da queda lançando um olhar de
desprezo. Não se sentia confortável em meio a todos aqueles acadêmicos. Cahira
nunca foi alfabetizada, sabia fazer algumas contas das quais decorou as respostas
e só sabia letras suficientes para escrever o próprio nome. Não sentia vontade de
aprender agora que já estava adulta e não faz diferença à ela, aprendeu a se virar
como podia ao longos anos.

— Está precisando ser defendida por algum crime? — era a voz de uma menina,
parada a sua frente, com os olhos arregalados lhe oferecendo um pedaço de
pergaminho. — Nós, do curso de direito, estamos defendendo piratas maltrapilhos
agora — a voz dela era agitada — , aqui está a localização de nosso gabinete caso
precise um dia.

Antes da mulher responder alguma coisa, ela desapareceu em meio a multidão e
oferecendo seus serviços para outras pessoas comuns que passavam pela rua.
Cahira não soube dizer se havia se ofendido ao ser chamada de maltrapilha. Estava
com sua melhor roupa, talvez estivesse meio mal cheirosa, mas era difícil tomar



banho quando se passava todos os seus dias em alto mar. Tinha certeza que a
jovem não aguentaria uma hora sequer fazendo o que ela fazia. Concluiu que
estava melhor do que aqueles estudantes pomposos.

Continuou atravessando a região em torno da universidade. Naquela parte, a
maioria dos estabelecimentos eram voltados para os jovens. As estalagens onde
muitos deles ficavam eram ali, assim como as tavernas, cassinos e prostíbulos que
frequentavam quando não estavam estudando. Além disso, uma imensidão de lojas
e tendas vendiam livros, penas, pergaminhos em branco e diagramas de estudos.
Era um lugar inteiramente voltado para eles.

A mulher sabia, no entanto, que bastava olhar atentamente que poderia alguns
deles usando a famosa huaska pelos becos e esquinas. Embora fosse proibida, eles
a consumiam do mesmo jeito. Não demorou muito até que encontrasse um grupo.
Eram dois rapazes e uma garota. Estavam bem vestidos, mas o olhar cansado e o
andar desgrenhado indicavam que há dias não voltavam para casa, nem mesmo
para dormir.

Lembrou de quando encontrou Kai da mesma forma. Estava na rua pedindo
trocados. Dizia que era para comer, mas ela sabia que era para consumir huaska.
Quando alguém usa a droga é fácil de identificar, as veias em seu pescoço
adquirem um tom púrpura e ficam saltadas. Não é uma visão bonita de se ver,
dizem que se uma delas estourar, é morte na certa. Para estudantes, eles não são
muito inteligentes. Os pensamentos de Cahira eram uma mistura de ofensas aos
acadêmicos e um pouco de sensibilidade por levarem uma vida tão indigente.

Se aproximou aos poucos da pequena aglomeração próxima a entrada de um dos
cassinos. Não sabia como falar com os jovens. Era jovem também, mas não como
eles. A classe social diferente também não ajudava em muita coisa. Lançou um
sorriso em sua direção, os dentes amarelados ficaram à mostra, enquanto o cabelo
caia em seus olhos. Estava sem as marcas no rosto, feitas com tinta vermelha,
naquele dia. Não queria que outros contrabandistas reconhecessem os
característicos desenhos de sua tripulação.

— Não temos nada, senhora — disse a menina, a agitação era evidente. Escondeu
as mãos atrás das costas assim que a viu. — Gastamos todo o nosso dinheiro.



Cahira parecia ter esquecido como se falava, as palavras não conseguiam deixar
sua garganta e um breve silêncio pairou no ar.

— Poderia me levar até o seu... fornecedor? — foi tudo o que conseguiu dizer após
seu breve momento de dificuldade. Encarava os jovens, tentando não manter muito
contato visual para não assustá-los. Não houve muita troca de palavras, eles
apenas apontaram para dentro do estabelecimento e voltaram a tragar o cachimbo
contendo huaska.

Analisou com cuidado o lugar onde estava prestes a entrar. Já havia estado ali
antes, vendendo seu contrabando, mas não conseguia recordar o motivo de ter sido
apenas uma única vez. Pelo lado de fora, a parede começava a se deteriorar e
manchas pegajosas estavam pregadas a madeira, fez uma careta de nojo ao ver.
Não se surpreendeu com a frivolidade do cassino. As condições em Ravoya,
embora melhor que em outras cidades do reino, ainda era ruim. A burguesia era
uma força já consolidada naquela região, por isso não restava espaço para aqueles
que estivessem abaixo dela. Muitos elfos e humanos acabavam recorrendo a meios
questionáveis para sobreviver e Cahira sabia que não era culpa deles. Vivia na
mesma situação. Só não culpava seus governantes. Acreditava que eles faziam o
melhor que podiam para o reino e também, era impossível agradar a todos.

Girou a maçaneta da porta de madeira, cujo nome do lugar estava cravado nela.
Cassino Curinga, estava escrito, mas para a pirata pareceu apenas um amontoado
de letras. Sem hesitar, ela entrou no lugar. Pensou que estivesse vazio a julgar pela
aparência deplorável, mas a multidão de pessoas que preenchiam cada centímetro
de sua área dizia outra coisa. Em sua grande maioria, eram elfos. Exibindo suas
orelhas pontudas, os olhos brilhantes e os cabelos lisos sedosos. Parecem ser
limpos demais para esse ambiente, pensou ao se surpreender com a presença
deles. Os poucos humanos que haviam eram como funcionários, um ou outro
estavam fazendo apostas, mas a mulher não sabia dizer se estavam ganhando.

Passava despercebida, mesmo não querendo, eles estavam muito concentrados
nos jogos, dos quais ela não entendia nenhum. Cartas e dados era algo complicado
demais para que ela compreendesse. Continuou andando entre as pessoas,
tomando cuidado para não encostar em nenhuma. Adorava brigas, mas ao se tratar
do território dos Reis do Crime, ela preferiria evitar — ainda mais por estar sozinha.



Mantinha-se ereta, seu andar demonstrava confiança. Ainda que sentisse um leve
desconforto percorrendo sua espinha. Durante sua vida, esteve em lugares muito
piores e não se sentiu da mesma forma. Talvez o cheiro ácido de huaska estivesse
lhe fazendo ficar angustiada. A todo lugar que olhava podia ver as pessoas
consumindo cada vez mais e mais a droga. Nunca havia experimentado e nem
sentido vontade. Preferia vender e lucrar com isso, era seu único interesse nela. Por
mais que convencesse com seu ar de indiferença, pareceu se importar com algo
além de si mesma naquele momento, mas logo afastou o pensamento. Havia um
dever a ser cumprido.

Desceu as escadas que levavam para um andar inferior. Os fornecedores sempre
costumavam se esconder, estar visível aos olhos de todos podia ser um risco para
sua segurança. A proibição da droga valia para todo o território de Evohan e
aqueles que fosse pegos vendendo podiam ser condenados à morte, perante a
julgamento. Então, para garantir que tais atos não acontecessem, eles
permaneciam ocultos. Dificilmente revelavam seus rostos e nomes, quanto menos
soubessem, melhor seria.

Seus pés deixavam um rangido seco no piso de madeira. Apesar de tentar o mínimo
possível fazer barulho, era uma tarefa quase inevitável. Se apoiava nas paredes, já
que a escuridão não lhe permitia sequer ver um palmo à sua frente. Não tinha
certeza se Kai estaria, de alguma forma, ali. Porém, seu raso conhecimento sobre a
droga que contrabandeava, lhe permitiu saber que só havia um único fornecedor de
huaska entre os acadêmicos e ele não aceitava muito bem a concorrência. Logo, o
mais provável era que o jovem médico tivesse os procurado para voltar a consumir.

Se amoitou entre alguns barris com carregamento de rum ao ouvir passos se
aproximando. Eram dois elfos, não pareciam armados, mas era difícil dizer. Usavam
roupas de inverno ainda, imaginou que pudesse estar vindo de outras regiões onde
o calor ainda não havia se iniciado. Manteve-se em silêncio, cobrindo a boca com
ambas as mãos para evitar o barulho de sua respiração. Ao vê-los entrando em
outro cômodo, deixou seu esconderijo. Havia algumas outras portas no andar
inferior, mas não sabia para onde elas a levariam. Tinha pouco tempo para escolher
uma, então pegaria um caminho arbitrário. Afinal, qualquer um estava lhe servindo
naquele momento.

Entretanto, antes que pudesse se aproximar de qualquer uma das portas. Sentiu
uma mão pesada lhe segurando pelo ombro direito. Por instinto, ela desferiu um



soco forte em seu rosto fazendo o homem cair de costas no chão. A movimentação
atraiu os outros dois. Atirou as adagas em sua direção, mas eles desviaram e pode
ver as armas ficando pregadas na parede de madeira. Encurralada, foi obrigada a
se render.

— Filhas da puta — praguejou contra os homens ao segurar seu braço.

A levaram para o outro cômodo. Era pequeno e abafado. O calor quente vinha de
uma fornalha, usada para secar mais rápido a erva huaska e assim produzir a
droga. O suor escorria pelas têmporas de Cahira, mas ela não se importava. Fez
uma análise rápida com os olhos. Não havia muito para ver. Uma mesa no centro,
pilhas de moedas, algumas bolsas de couro e um homem, baixa estatura e magro,
mas não chegava a ser um anão. Pigarreava com a fumaça, mas isso não parecia
atrapalhá-lo, enquanto escrevia no livro de registros. Anotava seus clientes, quem
havia pago e quem devia. Embora tivesse um ar detestável, parecia ser organizado
com suas finanças.

Jogaram a garota na frente do homem sentado no centro da sala. Ele usava roupas
coloridas e seu cabelo havia sido pintado em tons de roxo, o que o dava um ar
lunático. Os olhos brilharam ao ver a garota, mas sua expressão era uma incógnita.

— Cahira de Pawen — proferiu o homem, sua voz não era tão fina quanto imaginou
que seria e considerando o olhar de desprezo caindo sobre ela, concluiu que não
simpatizava com a sua presença ali. — Veio se desculpar pelo o que fez?

— Me desculpar? — começou a rir com escárnio. — Sequer sei o que fiz.

Ele exibiu seu braço esquerdo. Havia sido amputado do cotovelo para baixo. Para
piorar, o corte não havia sido bem feito, as marcas eram feias e havia deixado uma
deformação eterna em seu corpo. A mulher se lembrou quem ele era. O chamavam
de Tyner Madman. Costumava ser apenas um larápio que vagava entre as docas,
ninguém o levava a sério por causa de seu tamanho, mas era ágil por isso.
Lembrou-se do dia em que disse que roubaria sozinho o banco de Ravoya, ninguém
acreditou. Porém, foram obrigados a isso quando ele enriqueceu de um dia para o
outro. Ao saber de seus feitos, Capitão AEschylus organizou um cerco a sua nova
mansão na cidade e roubou cada uma das moedas e jóias preciosas. O deixando
sem nada novamente.



— "Precisa ser punido pelos seus crimes, Ty. Se não pagar com a vida, pagará de
outra forma" — o homem se levantou caminhando até a garota, o cotoco do braço
estava para cima e a citação fez com que ela se lembrasse perfeitamente bem o
que havia feito.

— Me desculpe, Madman — esboçou um sorriso dissimulado. — Eu o perdoo por
ser um idiota.

Não conseguia levar o homem a sério, mesmo depois de anos e talvez isso se
desse ao fato de que ele usava cabelo roxo. Era praticamente uma missão
impossível. Prensou os lábios para não rir. Ainda se encontrava caída no chão,
fazendo o homem aparentar ser muito maior do que ele realmente era. Levantou-se
em um pulo, tinha quase o dobro de sua altura. Achou melhor não tentar nada
contra ele, seus seguranças ainda estavam parados na porta cravando seus olhares
em Cahira.

— Não vai continuar me zombando quando ver quem eu encontrei — a voz dele
adquiriu um tom sombrio e o olhar um ar sádico. A pirata percebeu que devia estar
mais maluco que o normal e não se surpreenderia se isso fosse por causa do
excesso de drogas. — Tragam o médico!

Dois dos homens deixaram a porta. Não demorou para que eles voltassem com a
figura de uma rapaz. Era esguio, seu corpo parecia mais magro que o normal, a sua
aparência era lamentável. Havia deixado se consumir pelas drogas mais uma vez.
Em seu pescoço, as veias não escondiam os indícios de que havia consumido
huaska recentemente. As olheiras profundas o deixava ainda pior, cabelo estava
sujo e bagunçado.As correntes que o prendiam os pulsos deixavam marcas. Os
cortes em seu rosto pareciam cicatrizar aos poucos, mas ainda era possível ver o
sangue pisado em sua pele branca.

Droga, Kai, pensou, o que fizeram com você?

— Cahira? — ouviu a voz fraca saindo da boca do médico, seus lábios estavam
rachados, devia estar sem beber água há dias. — Por que está aqui?

O rosto da pirata adquiriu uma coloração vermelha. Seus dentes trincaram. Havia
fechado tão forte sua mão que sentiu as unhas machucando sua pele. Não teria se
importado com Kai, ele era uma pedra em seu caminho. Contudo, era fraco e



ingênuo, não sabia se defender sozinho e não conseguia andar direito sem tropeçar
nas próprias pernas. Era apenas mais um humano comum. Logo, não era como os
outros piratas e não merecia sofrer daquela forma. A braçadeira vermelha em seu
pulso, com a bússola, a fez lembrar que ele era um membro do Nevoeiro. Nenhum
marujo deve ser deixado para trás, disse a si mesma.

— Por que fizeram isso com ele? — ignorou as palavras do médico e se voltou para
Madman, o segurou pela gola da roupa, fazendo seus pés levantarem do chão.
Seus seguranças iriam intervir, mas ele levantou a mão direita, os fazendo parar.

— Até onde me lembro, ele ainda é um pirata — disse sem muito interesse. — Não
podemos confiar nesses vermes hoje em dia.

Cahira desferiu um soco contra seu rosto, havia sido forte e cheio de fúria. Em
seguida desferiu outro e mais outro, até que pudesse ver o sangue escorrendo pela
sua pele. Jogou seu corpo desacordado no chão a sua frente e voltou-se para os
seguranças que vinham armados em sua direção. Retirou de sua cintura uma
navalha que levava escondida. Não era muito contra as espadas que eles
carregavam, mas ela era rápida em seus movimentos. Conseguiu atravessar por
baixo da perna de um dos elfos e logo em seguida fincou o objeto de metal em sua
garganta, ele se engasgou com o próprio sangue.

Quanto ao segundo, desviou rapidamente de seus ataques, mas foi atingida no
ombro por um deles. Soltou um grunhido com a dor. A adrenalina percorria por suas
veias, fazendo com que ela ficasse ainda mais furiosa. Não conseguiria vencer
todos os homens, além de estarem em maior número, o corte em seu braço a
deixou mais lenta. Foi até a fornalha, onde fechou a escotilha, fazendo a fumaça se
concentrar dentro do cômodo. Um plano de fuga que estava matutando desde que
entrara na sala. O vapor dificultou a visão e a respiração dos seguranças.

Aproveitou a deixa para pegar Kai e fugir. Não tinha muito tempo, então ela precisou
correr o mais rápido que conseguia.

— Cahira, seu braço — alertou Kai. Se virou para ver a situação e o sangue já havia
tomado boa parte de sua roupa.

— Merda — amaldiçoou o homem que fez aquilo mentalmente, mas não podia se
preocupar com isso agora. — Não está doendo, então está tudo bem.



— Na verdade, isso quer dizer que...

— Não temos tempo, Kai! — ela gritou, fazendo o médico parar de falar.

Disparou seu passo ao subir as escadas. Havia sido tão rápido que nem percebera
suas ações. Estava de volta ao cassino, as pessoas pareciam não perceber o que
havia acontecido no andar debaixo. Seu sangue manchava o piso. Alguns clientes
começaram a notá-la. Os olhares eram curiosos, mas nenhum se moveu para
ajudá-la. A pressa era tanta que não ficou reparando neles, apenas queria deixar o
lugar o mais rápido possível e dar um jeito em seus ferimentos.

Notou que um dos homens conseguiu subir as escadas. Ela puxou os braços de Kai
e empurrou a porta com seu ombro que ainda estava bom, quase caiu na rua, mas
pelo menos havia conseguido sair. A luz forte do sol fez seus olhos arderem. Não
parou nem por um segundo e conseguiu se misturar entre os alunos ainda
espalhados pelas ruas, seu número parecia ter se multiplicado. Sentia a dor
começando a apontar em seu braço. Teria caído se não tivesse se apoiado no
médico.

— Você tem que fugir... — foi a única que conseguiu dizer. Seu corpo estava ficando
fraco, os olhos pareciam pesar e a tontura a atingiu. O rapaz sabia o quanto de
sangue ela já havia perdido, se ele não tomasse uma providência rápido poderia
perdê-la em poucos minutos.

O elfo os procurava entre a multidão de alunos. Podiam ver que ele estava se
aproximando cada vez mais. Se afastaram aos poucos da multidão, entrando em
uma das ruas. As casas eram pequenas e alinhadas. Havia poucas pessoas
morando naquela região, normalmente ofereciam seus cômodos vazios aos
acadêmicos em troca de algumas moedas. Já passava do meio dia, o cheiro de
comida emanava de muitas delas. Porém, os jovens não tinham tempo para prestar
atenção nos detalhes.

Cahira estava quase desacordada, quando uma voz calma disse próximo a eles:

— Por aqui, entrem!

A porta de um dos casebres abriu uma pequena fresta, apenas o suficiente para que
eles passassem. Cahira segurou o braço de Kai com força, não queria que ele



tomasse decisões precipitadas. Não havia muitas pessoas que podiam confiar em
Ravoya e os inimigos dos piratas eram maiores do que seus aliados. Não havia
outra alternativa. Cada vez mais a mulher ficava fraca. Sem opção, entraram. Os
olhos esmeraldas de quem os ajudou encararam o lado de fora. Apenas trancou a
porta quando percebeu que não tinha mais perigo ao lado de fora.

Abriu um sorriso terno para os jovens assustados.

— Estarão seguros — disse calmamente. — Não se preocupem.

Capítulo III: As Chamas da Justiça

𝐀 𝐈 𝐃 𝐀 𝐍

A flecha deslizou lentamente pelo arco de madeira. Voou pelo ar, estava em uma
reta perfeita indo em direção ao animal, mas atingiu o tronco de madeira logo acima
de sua cabeça. A corça direcionou seus olhos amendoados para o rapaz, estava
assustada e ele sabia disso, já havia presenciado diversas vezes aquele sentimento
nos animais. Jamais sentira remorso, por nenhum deles, talvez por esse motivo era
melhor no que fazia. Pode ver o animal correndo de forma delicada entre os
arbustos, sem desaparecer de seu olhar atento.

O bosque não era grande devido ao avanço das cidades. O número crescente de
pessoas fazia com que as áreas mais afastadas fossem desmatadas para a
construção de mais moradias. A caça, apesar de muito necessária, estava se
tornando um ofício complicado — em contrapartida os lenhadores passaram a ser
um dos trabalhos mais procurados. Por isso, o número de animais naquela região
diminuiu de forma drástica. Porém, para a sorte do rapaz, a primavera havia
chegado, ainda estava tímida, mas o frio que antes tomava conta daquelas terras
não os assombrava mais. Então, muitos seres haviam deixado de hibernar, era bom
para a caça e ao mesmo tempo era ruim para os desavisados.

Embora não fosse o caso de Aidan, não ousava se aventurar para lugares tão longe
de sua casa. Feras e bestas espreitavam entre aquelas árvores, prontas para atacar
qualquer um, sem dó nem piedade. A trilha do Bosque das Aparições era solitária e
tortuosa, em alguns trechos desaparecia entre a vegetação. Quando caía o silêncio
tudo ganhava um ar mais assustador do que o normal. A tarde estava quente, podia
sentir o suor escorrendo pela sua têmpora, enquanto gotículas se acumulavam na



testa. Por um momento, a solidão lhe assustou. Conhecia cada centímetro daquele
lugar como se fosse a palma de sua mão e ainda assim não conseguia se
acostumar com a sensação de desconforto que lhe trazia.

Ao longe era possível ouvir as ondas do mar quebrando na praia e as gaivotas
sobrevoavam os céus rumo ao norte. Uma corrente de ar gelada passou pelo rapaz
e ele sentiu ainda mais frio que o normal, fazendo com que apertasse ainda mais o
pesado casaco — cujo o material era o couro de um lobo albino, caçado por ele há
alguns anos — sobre sua pele. Apesar da sua temperatura corporal ser
extremamente quente, a sensação de frio parecia nunca ir embora. Era como se
seus ossos tivessem sido congelados dentro de seu corpo.

Suas íris vermelhas estavam fixas seguindo o caminho que a corça fazia entre as
árvores. A luz do dia estaria presente por apenas mais algumas horas, precisava ser
rápido caso quisesse ter o que servir no jantar daquela noite. A sua avó não ficaria
contente sabendo que precisaria comer sopa pela quarta lua seguida. Pisava com
cuidado no solo, qualquer barulho alto demais poderia assustar o animal, odiaria
perder mais uma de suas caças. Já fazia um tempo desde que não voltava para
casa com algo maior do que lebres. Apertou o arco com força, mas ele afastou sua
irritação para se concentrar apenas nos arredores e na tarefa que precisava ser
finalizada.

Quando seus olhos encontraram a corça, ele parou. Cuidadosamente, se agachou
na aglomeração de arbustos sem desviar sua visão. Parada, logo à sua frente,
estava o animal. Bebia água em um pequeno filete, que antes da construção do
aqueduto, costumava ser um belo rio, repleto de peixes e os poucos pescadores de
Hegia lançavam suas redes de pesca ali. Entre os galhos, o rapaz conseguia manter
sua respiração calma e sincronizada. Suas mãos posicionaram a flecha entre a
corda e o arco. Respirou fundo pelo nariz.

A caça parecia saber que a morte se aproximava aos poucos. Olhou na direção do
caçador. Por um momento, ele pensou que ela estava se despedindo. Animais
tinham sentimentos assim como humanos e estar ciente disso fazia a tarefa ser
ainda mais complicada. Sentiu uma tensão em seu braço, a sua mente lutava para
permanecer concentrada. Puxou a corda para perto de seu queixo, a corça não teria
chance de correr. Seria rápido e a velocidade não a permitiria sentir dor durante a
passagem. Havia feito tantos coração parar de bater que imaginava como seria a
morte, em sua mente via como algo indolor e de certa boa, pois teria a certeza de



que sua missão foi cumprida quando desse seu último suspiro. Teria deixado a
flecha encontrar o seu destino, se algo não o fizesse mudar de ideia.

Um filhote se aproximou de sua mãe. Era pequeno e não parecia ter muitas
semanas de vida. O jovem caçador abaixou a flecha. Observava a cena de perto.
Uma memória distante atingiu sua mente, algo que ele pensou ter enterrado a muito
tempo e por alguma razão, permitiu se abalar. Suas mãos tremeram, viu as chamas
ganhando forma, mas logo fechou seu punho para contê-las. Mantenha seus
sentimentos guardados, disse a si mesmo. Voltou a se concentrar no trabalho a ser
feito.

Mais uma vez a flecha deslizou pelo arco, fechou seus olhos involuntariamente e
suspirou. Não errou. O objeto atingiu o animal em cheio, havia pego em seu
coração. Uma morte instantânea. No momento em que o filhote fugiu, se
escondendo entre as árvores do bosque, viu o corpo da mãe desabando no chão,
fazendo um barulho sereno. O rapaz chegou a cogitar ter compaixão, mas prezou
pela sua sobrevivência. Era a lei natural, alguns precisavam morrer se outros
quisessem viver. Além disso, a hora de todos chegarem, só estava adiantando o
inevitável.

Levantou-se do seu esconderijo. Tirou algumas folhas que haviam caído em seu
manto branco. Foi caminhando até o corpo. Os olhos do animal estavam abertos e
pareciam encará-lo. Ajoelhou, colocou a mão sobre o seu corpo de forma delicada.
O pelo marrom era baixo e macio, ainda estava quente. Sentiu uma sensação
estranha ao tocá-lo.

— Me desculpe — pediu ao animal morto. — Seu filhote vai me odiar pelo resto da
vida, mas seu sacrifício irá alimentar a minha família por uma semana ou mais.

Seus colegas achavam bobo o ato de pedir desculpas toda vez que matava um
animal. Era algo que seu pai havia lhe ensinado, todos tinham um destino a cumprir,
não importava se era bom ou ruim, devia ser feito. No entanto, caso viesse pelas
suas mãos, deveria parar por um instante e pedir o perdão, para que sua alma
pudesse ficar em paz. Talvez fosse mesmo uma superstição sem sentido que ele
gostava de manter, só que isso o fazia se sentir menos culpado pelo seu trabalho.

Retirou a flecha dos restos mortais da corça e limpou da melhor forma que
conseguiu. Precisava ser um trabalho rápido, porque qualquer predador poderia



sentir o cheiro do sangue há quilômetros. Com um longo pedaço de pano, enrolou o
ferimento do animal e logo em seguida a jogou em seus ombros. Soltou um suspiro
ofegante com o peso. Há pouco metros a leste ficava uma cabana, onde seu pai
costumava passar a maior parte do tempo. Tomou rumo naquela direção, se
afastando cada vez mais do bosque.

Normalmente caçar fazia Aidan relaxar. Era o único momento do qual podia se
sentir ele mesmo, sozinho no silêncio da floresta. Apesar disso, a cada dia que
passava, parecia viver com um fardo nas costas para carregar. Ser caçadores, era
tudo o que havia restado para os Halfthorne, um ofício passado de geração para
geração. O rapaz era a quarta geração a seguir nessa vida. Era a única coisa da
qual havia aprendido a fazer direito e por mais que se sentisse confortável, ele
queria mais. Na sua mente precisava fazer algo para ajudar o seu reino. Assim
como a sua família havia servido o reino de Khaledia por séculos, ao lado de reis e
rainhas, eram os conselheiros mais próximos da realeza e muitos os respeitavam
por isso. Porém, desde o Massacre, eram apenas mais uma família humana
qualquer vivendo como invasores no reino dos elfos.

O vento sussurrou em seus ouvidos. Pareciam palavras desconexas sendo ditas,
mas na verdade era só uma brisa leve que vinha do mar. Ainda estava atento a tudo
o que acontecia em seu entorno. Os olhos iam de um lado para o outro, qualquer
sinal de perigo, ele desembainharia uma adaga presa em sua cintura e a atacaria.

Entre os arbustos uma movimentação lhe chamou a atenção. Sua mão correu para
o objeto de aço. Não conseguiu dizer o que estava causando o baralho, mas
poderia ser apenas um animal de pequeno porte se escondendo. Baixou sua
guarda. Continuou calmamente o caminho que estava seguindo, mas ouviu uma
segunda vez o som.

Se aproximou de onde estava vindo, com uma de suas mãos, afastou os galhos da
árvore de pequeno porte. De lá saiu um porco espinho, era grande, mas não uma
ameaça. O animal correu para longe do rapaz e desapareceu novamente. Devo
estar ficando louco, pensou. Antes de continuar, uma mulher apareceu à sua frente.

Estava vestida completamente de branco, seu corpo flutuava no ar e ela parecia
chorar. O rapaz tentou se aproximar dela, mas seu corpo correu para longe. Não
parecia uma ameaça, apenas parecia confusa. Deu de ombro, não podia perder
tempo com isso. No entanto, a viu aparecendo novamente entre as árvores. Não



conseguia ver seu rosto, o cabelo estava cobrindo. Desaparecia e aparecia a todo
momento.

Até que a aparição evaporou de vez.

O rapaz continuou o seu caminho, voltando para a trilha. Não era atoa que o
Bosque das Aparições tinha esse nome. As pessoas diziam ver imagens de entes
queridos mortos vagando por ali. Nunca acreditou nessas superstições, afinal nunca
tinha visto nada parecido. No entanto, depois daquele momento começou a
acreditar um pouco. Afastou pensamentos sobre o que viu e voltou a se concentrar
de volta para a cidade.

— Aidan — sussurrou a aparição em seu ouvido, era uma voz feminina, mas ele
não se lembrava de tê-la escutado antes. Virou para vê-la, mas já havia
desaparecido.

Com o susto, sua respiração ficou ofegante e o coração acelerou. Apontou a adaga
para a direção que a tinha visto. Quase deixou o corpo da corça cair com o
movimento, mas conseguiu manter o equilíbrio. Seus olhos vermelhos buscavam
por algum sinal da aparição, mas ela havia desaparecido de forma definitiva.
Inspirou e soltou lentamente. Apenas um fantasma, refletiu, mas como sabia o meu
nome?

Afastou a cabeça para se esquecer, não precisava de mais uma distração.

Depois do ocorrido, mantinha seus passos o mais rápido que a carcaça em suas
costas lhe permitia. As árvores maiores começavam a ficar mais distantes, dando
espaço para uma vegetação mais rasteira. Seguia o antigo curso do rio. Um lugar
calmo e repleto de ervas e flores, as mesmas plantadas por humanos que
costumavam se aventurar naquela região, já que nunca haviam visto rosas da luz e
muito menos valerianas cinzentas naquela região de Evohan. Eram comuns no sul
do continente, sua avó costumava ser uma curandeira e lhe contou um pouco sobre
antídotos para caso precisasse.

Era possível avistar o castelo de Kadruil no alto das falésias, apesar de estar
relativamente longe de onde estava localizado, os elfos haviam se certificado que
fosse possível vê-lo de todas as partes de Hegia. Um bom jeito de mostrar quem é
que manda, pensou distante e soltou uma pequena risada desgostosa. Seus



governantes gostavam de ostentar seu poder e deixavam explícito a todos. Bastava
ver o quão grande era a edificação de seu castelo e quão pequena era o salário dos
mais humildes.

As casas da cidade começaram a se tornar visíveis, a grama foi desaparecendo e
abrindo espaço para uma estrada pavimentada com pedras. O ar puro
proporcionado pelas árvores foi deixado para trás e o odor pungente de esgoto
começava a dar as caras ao se aproximar da área urbana. Naquele dia o sol estava
forte, logo acima de sua cabeça, para qualquer outra pessoa seria um dia
considerado quente, já que a neve e os ventos gelados começavam a ir embora.
Porém, o rapaz ainda sentia frio, era como se estivesse gelado por dentro de seu
corpo. Afinal, sua pele quente parecia pegar fogo.

Tinha uma postura ereta ao caminhar. Seus músculos estavam contraídos com o
peso e ele sentia uma leve dor em suas mãos, que começavam a ficar dormentes.
Após o último salgueiro do bosque estava a cabana de caça. Todos os caçadores da
região eventualmente passavam por ali. Muitas vezes para comprar armas ou iscas
novas, mas raramente vinham comprar ou vender suas carnes, já que no mercado
principal da cidade as ofertas eram melhores. Ignotus, o pai de Aidan, era o
responsável pelo empreendimento. Diziam que os Halfthorne tinham o melhor
açougue de toda a cidade, as carnes e as peles eram muito bem limpas, forneciam
até mesmo para pessoas da realeza. Gostavam desse pequeno status que
possuíam, fazia com que se lembrassem dos velhos tempos em Khaledia, mesmo
que nenhum deles tivesse vivido naquela época. Porém, as histórias contadas por
seus antepassados ainda ficavam vivas em suas memórias.

A cabana estava próxima, perto ao Portão de Elyndar — em homenagem a um dos
antigos reis de Evohan —, era um lugar calmo em relação ao resto da cidade. Os
elfos não colocavam os pés naquela terra, diziam estar amaldiçoados, já que os
humanos construíram suas casas por ali e muitos deles eram versados em magia.
Apesar da mesma ser proibida no reino, eles não desistiram de lutar pela sua
liberdade e resistiram em Hegia mesmo com o número crescente de mortes. O
jovem não temia que algo pudesse acontecer a ele, preferia ser otimista nessa
questão. Morreria lutando se fosse necessário.

A sombra projetada no chão indicava que o sol começava a diminuir, a cabana
estava a sua frente, o laranja dos raios iluminava suas paredes e lhe dava um ar
ainda mais aconchegante. O homem parado próximo a porta limpava com cuidado



algumas peles. Era alto e musculoso, suas orelhas não escondiam que era um elfo.
Seu nome era Aymar, um dos servos contratados por seu pai. Não era um dos mais
inteligentes, mas sabia fazer o trabalho direito, exceto quando se tratava de leituras
e contas, era exigir demais da capacidade intelectual dele. O jovem caçador foi se
aproximando de onde estava. O peso nas costas começava a lhe incomodar, então
jogou de forma indelicada a carcaça sobre os pés do homem.

— Quero a carne limpa para hoje a noite, entendeu? — disse, ignorando todo o
trabalho que ele ainda precisava fazer. — Depois, entregue-a para meu pai.

— Recebo ordens de seu pai — devolveu o outro sem desviar sua atenção do
trabalho que estava fazendo. — Não de você.

Aidan colocou sua mão sobre o ombro de Aymar, uma fumaça quente começou a
sair dela, esquentava cada vez mais a sua temperatura corporal e podia sentir o
calor rasgando sua pele de dentro para fora. Conseguiu controlar para que as
chamas não queimassem o homem. O mesmo parecia não dar relevância para o
que estava acontecendo, como se já estivesse acostumado a ser tratado daquela
forma.

— Minha família paga seu salário para trabalhar — disse retirando sua mão dele,
deixando uma marca em sua roupa. — Então, você faz o que eu mando... E em
silêncio.

Foi se afastando com passos duros e confiantes para dentro do casebre de
madeira. Podia ouvir as batidas do cutelo ecoando pelo único cômodo do lugar. O
sol conseguia entrar por uma única janela, sendo a única iluminação. Havia peles de
diversos animais expostas, penduradas em uma espécie de varal, aquelas já
estavam secas e prontas para serem vendidas. Enquanto, algumas peças de carne
estavam mergulhadas em uma salmoura.

Entrou pela porta completamente aberta. Seu pai estava com as mãos sujas de
sangue dos animais. Fazia cortes simétricos e perfeitos. Ignotus ficou conhecido
como Carniceiro. Desde criança diziam que tinha um instinto sanguinário, já que era
o melhor nas matanças e caçadas daquela região do reino. Seu filho não o via
daquela forma. Era um homem justo e que sempre prezou o melhor para sua
família. Julgavam sem o conhecer. As pessoas cometem um erro e são lembradas



eternamente por isso, mas ninguém vê os seus acertos, Aidan pensava. Era o que
boa parte de seus familiares vinha passando.

Se aproximou do pai. Entregou algumas peles de lebres que havia caçado há
poucos dias. Jogou-as para o pai. Logo em seguida, endireitou sua postura, ficando
reto, sua cabeça estava erguida e não queria olhar na direção do homem. O rapaz
julgava não ter nada de semelhante com ele e por um tempo chegou a acreditar que
não poderia ser seu filho legítimo. Porém, os olhos de ambos eram iguais.
Vermelhos vivos e ardentes, como o fogo.

Ignotus recolheu as peles e as guardou. Voltou-se para o filho. O analisou da
cabeça aos pés, haviam ficado apenas uma semana distante e podia ver que havia
mudado. Pouco, mas havia.

— Por onde você esteve, Aidan? — perguntou seu pai, olhando fundo em seus
olhos, pois sabia que o deixaria desconfortável. As pupilas do rapaz diminuíram de
tamanho, fuzilava o mais velho com o olhar. Ao mesmo tempo, havia um ar
desafiador. — Não ouse me ignorar.

O lábio do rapaz contraiu. Não conseguia esconder o que estava sentindo, odiava
omitir informações para seu pai. Porém, haviam brigado e desde então o jovem
estava o evitando. Escondeu suas mãos e as apertou atrás de suas costas, não
gostaria de causar um incêndio e prejudicar sua família de alguma forma. Contava
até dez, era algo que lhe ensinaram para relaxar nos momentos em que se sentisse
tenso.

— Não lhe devo satisfações — uma resposta curta, grossa e indiferente. Sua
postura por breve instante vacilou, pareceu relaxar seus ombros ao dizer as
palavras e ficou levemente curvado ao olhar para seu pai. — Apenas me entregue o
dinheiro pelo couro e irei embora.

O homem queria poder dizer ao filho que não precisava agir daquela forma. Queria
poder abraçá-lo e confortá-lo de alguma forma. Porém, desde a infância, ele se
demonstrou distante e frio. Não queria parecer que estava invadindo o seu espaço,
mas sentia ser necessário. Parou de cortar a carne e foi pegar as moedas. Coroas
douradas, feitas em Hegia pelos elfos. Eram a sua moeda, já que as pratas
khaledianas não podiam mais ser encontradas com tanta frequência. Além disso,
ninguém mais as aceitava. Afinal, tratava de outro reino.



— Pode me dizer apenas por que precisa do dinheiro com tanta urgência? — quis
saber o homem, entregava ao filho um punhado de moedas.

— Vou atrás da minha mãe, preciso de dinheiro — usava um tom debochado para
responder ao pai. — Não espere me ver naquele maldito Centenário.

As palavras saiam sem querer de sua boca. Não queria ter dito a última parte, mas
deixou escapar. Pode ver a decepção no rosto mais velho. Seu semblante caiu, já
não estava mais tão confiante quanto na hora que entrou na cabana. Ainda assim,
não demonstrou dar muito importância pelo o que seu pai estava sentindo naquele
momento.

Ignotus se aproximou do filho. Queria demonstrar que estaria ali se ele precisasse,
mas foi afastado pelas mãos quentes do rapaz. Elas sempre estavam quentes.

— Aidan, a sua mãe...

O Halfthorne mais velho começou a dizer, mas ele foi cortado pelas palavras do
filho:

— Eu, sinceramente, não quero ouvir o que você tem a dizer, pai. Aturei suas
mentiras por muitos anos.

O jovem deixou a cabana, um rastro de calor o seguia por onde passava. O homem
sentiu antes que ele partisse. Ignotus ficou preocupado, era evidente. Tinha medo
do que Aidan poderia fazer ou pior, acabar se machucando por isso. Mas era o
destino que havia escolhido para si e o homem nada podia fazer.

— Não faça algo que possa se arrepender depois — seu tom era baixo, seu desejo
jogado ao vento não podia ser escutado, mas isso não o impediu de implorar
silenciosamente aos santos que protegessem seu filho.

O céu de Hegia era de um azul celeste que chegava a arder os olhos. Quando o sol
brilhou no horizonte, logo atrás de sua cabeça, Aidan Halfthorne viu a luz
espelhar-se na água do Rio Dourado. Com as mãos pousadas na balaustrada de
pedra esculpida da ponte, ele mantinha seu olhar distante, mas sua mente prestava
atenção em tudo o que acontecia à sua volta. Logo a noite cairia e não seria bom
permanecer nas ruas ao anoitecer.



Esperava, pacientemente, por um colega. O mesmo disse para encontrá-lo próximo
a Praça do Rei. Não possuía apreço por aquele lugar. As multidões de pessoas o
incomodavam e sentia uma sensação de desconforto a todo momento. Lembrava-se
de uma infância feliz correndo por aquelas ruas junto com outras crianças.
Aprontavam todo tipo de confusão. Agora, era muito incomum ver os mais novos
andando sozinhos pelas ruas. A violência assustava a todos e não se sentiam mais
livres para serem eles mesmos. Os elfos tomaram tudo de todos, isso incluía sua
liberdade.

Uma grande movimentação de pessoas parecia seguir rumo à praça principal da
cidade. Era onde aconteciam eventos, avisos importantes de seus governantes e a
atração principal, execuções. Pessoas vinham de longe para ver outras sendo
condenadas à morte. Em Hegia estava localizada uma das maiores prisões de todo
o continente. Havia um julgamento e muitos dos criminosos acabavam sendo
condenados à morte.

Era difícil visualizar o que estava acontecendo à sua frente com centenas de
pessoas andando para todos os lados, como se fossem formigas. Entretanto, a
fumaça que se estendia pelo céu indicava que só poderia ser uma pira. Queria ter
certeza e por isso, decidiu seguir na mesma direção. Atravessou uma ponte que
cruzava sobre o Rio Dourado, Os raios solares estavam deixando o fim do dia cada
vez mais quente, gostava da sensação em sua pele.

O cheiro amargo da fumaça roubou o lugar da brisa doce que vinha com a
primavera. Aos poucos começava a cogitar a ideia de deixar seu casaco em casa,
não precisaria mais dele agora que o inverno havia acabado. Porém, ainda sentia
frio. Sentiu sua pele se arrepiar e esfregou uma mão na outra para se esquentar.
Decidiu chegar mais perto de onde o fogo estava sendo colocado. Aidan andava
desviando de todos. Evitava ao máximo manter contato com outras pessoas e isso
implicava trombar com elas também. Seu poder era como uma maldição, tinha
medo de encostar em algo ou alguém e carbonizar tudo à sua volta. Conhecia os
perigos e tentava deixá-los o mais longe possível.

A Praça do Rei era grande, ficava próxima do mercado e alguns nomes importantes
costumavam morar naquele distrito. Os nobres andavam em liteiras, alguns deles as
cortinas de seda eram tão finas, que se tornava possível ver dentro delas.
Acenavam para a plebe, da qual retribua com presentes e saudações.



Cavaleiros cobriam o perímetro. Usavam pesadas armaduras brilhantes, seus
cavalos eram ornados com prata e ouro. Carregavam consigo espadas de aço, com
um metro de comprimento, e as mantinham prontas para serem usadas. Andavam
de um lado para o outro, algo que intimidava o povo.

Todos obedeciam ao General Connak. O homem por trás de todos os guardas e
cavaleiros, braço direito do rei Ciyadril. Ao lado dele, no centro da praça, estavam
sete piras funerárias. Não era uma execução, os corpos expostos já estavam
mortos. Mesmo assim, as pessoas estavam tratando como tal, afinal eram
humanos. Magos, feiticeiros e bruxas. Aidan os conhecia, por isso tinha certeza que
seus corpos estavam presos para serem cremados apenas por possuírem magia.
Não é a primeira vez que os elfos fazem isso. Matavam humanos por muito menos.

Não era próximo de nenhum deles, mas toda vez que via alguém de sua espécie
daquele jeito, se sentia mal. Era como se seu estômago estivesse revirando com a
cena. Olhava para eles e podia sentir algo lhe corroendo por dentro. A sensação era
de que explodiria a qualquer momento, mas conseguiu se controlar.

Observou um deles em especial. Era Kairos, um amigo de longa data de seu pai e,
consequentemente, seu. Não era de Hegia, morava em Yandrin, assim como vários
dos membros da Irmandade. Estavam na cidade para o Centenário, que aconteceria
daqui alguns dias.

Na noite anterior esteve com Kairos e outros feiticeiros em uma taberna na Cidade
Baixa — periferia de Hegia —, e agora podia ver o seu corpo exposto na frente de
todos, prestes a ser queimado. Teria tido o mesmo destino, se tivesse aceitado
permanecer na reunião organizada pela Irmandade, mas alguma coisa dentro de si
o disse para ir embora. E ele o fez. Sentiu suas mãos tremerem e o fogo se
projetando sobre elas. Era para eu estar junto com ele, disse a si mesmo, teria sido
o meu destino. O fogo ficava cada vez mais intenso em suas mãos, mas as fechou
antes que pudesse ser visto por alguém.

Encostou-se na parede de uma das casas, era a única forma de permanecer em pé
sabendo que deixou seus amigos morrerem, devia ter ficado ao lado deles e se
culpava por isso. Podia sentir a fúria correndo em suas veias, mas manteve seu
olhar firme na pira. Os olhos de Connak encontraram o dele. O general tinha um
sorriso no rosto, era de satisfação. Aidan sabia que o ataque tinha envolvimento
dele.



Irei vingá-los, disse a si mesmo, sem desviar seu olhar do general.

Os elfos pareciam estar decepcionados por não estarem vivos, mas podia ouvir
entre os murmúrios palavras de agradecimento aos deuses.

— Nossa querida Hegia, grandiosa e sagrada! — o general Connak voltava suas
palavras para a população élfica que se aglomeravam em torno da pira. — O berço
dos Elfos Evohan e mesmo assim, é aqui que as aberrações poluem nosso povo
com trevas e os amaldiçoam com sua magia vil.

O rapaz se aproximou para ver melhor. Queria dizer um último adeus a seus amigos
da Irmandade, mesmo que não fizesse parte da mesma. Era o seu povo que estava
sendo cremado naquele dia. Todos que tinham sangue de Khaledia correndo em
suas veias pararam para presenciar. Não estavam atingindo apenas uma parcela
dos humanos, estavam atingindo a todos eles.

— Agora eles decidiram matar uns aos outros, o poder tomou conta de suas mentes
e a insanidade os fez cometer tamanha brutalidade — Connak continuou, seu tom
era firme e bruto. O discurso não era para a população humana, era para os elfos.
Isso só aumentaria o ódio e ele sabia disso. — São um povo hostil, que almejam a
destruição. Buscam acabar com a pureza e prosperidade dos elfos e de nossas
terras.

Ele parou por um momento. Pegou uma tocha. O fogo resplandecente ardia no
pedaço de tronco. Posicionou as chamas na parte superior da pira e logo elas se
alastraram para o alto. Queimavam tudo o que encontravam. Era como se aquelas
não fossem nada comparadas com as chamas. Em poucos minutos restariam
apenas cinzas para contar a história. Aidan observava em silêncio. Não era
religioso, mas pediu aos santos que recebessem suas almas.

— Desde o Massacre de Khaledia os acolhemos e é assim que eles nos retribuem?
— a população concordou com ele. Connak colocavam fogo em cada um dos
cadáveres. — As Chamas da Justiça irão queimar seus corpos profanos e
pediremos aos deuses que recebam suas almas nos Portões do Abismo, para que
paguem pelos seus pecados. Que os deuses o tenham!



— Que os deuses o tenham! — a voz da população ecoou por todos os cantos da
praça. Até mesmo os nobres deixaram suas liteiras para matar sua curiosidade e
ver o que acontecia.

Da mesma forma que todos se reuniram, eles foram embora. Apressados e
cochichando aos sete ventos. Em pouco tempo restavam poucas pessoas, a maioria
eram humanos que ficaram para derramar as lágrimas por seu povo. Eram os
únicos que fariam isso, de qualquer forma. Aidan continuou olhando, o fogo
esquentava ainda mais suas bochechas, qualquer um sentiria desconforto com a
sensação, mas ele estava acostumado.

Sua atenção foi atraída para uma imagem toda de branco. A mesma que tinha visto
no bosque algumas horas antes. Dessa vez conseguia ver seus olhos vermelhos
ganhando forma entre os cabelos castanhos. Começou a se aproximar dela com
passos lentos, queria entender o porquê estava aparecendo para ele e como o
conhecia.

Ao tocar o seu ombro pronto para lhe fazer uma pergunta, a imagem da mulher
mudou e percebeu que era só uma peça sendo pregada pela sua cabeça. Quando
seu rosto virou, ele pode ver um enorme sorriso mostrando todos os dentes da
dama a sua frente. Iria desculpar pelo inconveniente, mas foi surpreendido por um
abraço.

— Aidan! — disse a jovem de cabelos cor de abóbora. Soltou uma risada contente
ao vê-lo, mas logo seu rosto voltou para o tom preocupado. — Você está diferente.

O caçador curvou seus lábios no que parecia ser um sorriso, mas do seu jeito. O
abraço estava durando mais do que o esperado. Não admitiria, mas estava contente
ao ver a jovem. Com a saudade lhe enchendo o peito, ele a abraçou mais forte,
tomando cuidado para que a palma de suas mãos não encostassem diretamente no
corpo dela.

— O que está fazendo aqui em Hegia, Ilse? — ignorou o que ela tinha dito, não
havia mudado quase nada desde a última vez que a vira.

Se separou dela, a ruiva mantinha seu olhar longe, como se não estivesse naquele
lugar de fato. Aidan sabia que ela costumava ser avoada, mas parecia ter piorado.



— Não me lembro — disse, sua voz era suave e ao mesmo tempo desengonçada.
Assim como o seu andar.

O loiro concordou com a cabeça. Ainda estava surpreso em vê-la e se permitiu ficar
feliz por um momento. As chamas na pira pareciam diminuir. Ilse foi se afastando do
lugar e ele a seguiu. A vida boêmia que levava não parecia lhe cair mal. Usava um
vestido de seda em tons claros de amarelo e tinha algumas jóias, anéis e colares,
poderia ser facilmente confundida com uma nobre se Aidan não soubesse o porquê
de receber tantos presentes dos artistas e poetas com quem andava. No passado
teria se estressado sabendo das coisas que aconteciam com ela, mas com os anos
percebeu que não havia nada que ele pudesse fazer.

— Vai ter uma festa no castelo essa semana — disse a jovem se voltando para ele.
Parecia animada novamente, mas seus olhos soturnos diziam outra coisa. — Dizem
que é pelo noivado de um dos filhos do rei.

O jovem suspirou com a informação. Festas e mais festas, enquanto os humanos
morrem pelas ruas. As chamas invadiram suas mãos e ganharam forma, dessa vez
chegaram até mesmo a se estender por seus braços. A dama colocou uma das
mãos em seu ombro. Estava extremamente quente, mas não pareceu se incomodar.

— Aidan, está usando seus poderes em público, de novo — ela alertou em um tom
baixo. O sorriso era sincero. Ao ver o que estava fazendo, o rapaz parou no mesmo
instante. — Algumas coisas nunca mudam pelo visto.

Ambos soltaram uma risada baixa. O jovem caçador se sentia bem ao lado dela,
uma das únicas pessoas que conseguia ser ele mesmo e não se preocupar se
estaria sendo julgado. Afinal, sabia que não. Abriu a boca para dizer alguma coisa,
mas uma sombra alta se projetou atrás deles.

— Vossa Graça, está na hora de ir para casa — disse um elfo, alto e com um porte
físico grande. Um guarda-costas. Seus olhos eram verde musgo e encararam Aidan
de baixo para cima. — Lorde Kriadrel a aguarda.

Kriadrel Thaller, um nobre vindo de Kaelir, era dono de diversas hospedarias do
reino e também filho de um conde. Os boatos que circulavam era que tinha virado
um artista depois de velho e fazia quadros maravilhosos para a nobreza, inclusive
para o rei. Não saberia dizer como era a relação do elfo com Ilse, nunca os viram



juntos, mas ela parecia estar sendo bem tratada e era isso que importava. Ela
depositou um leve beijo em sua bochecha e desapareceu pelas ruas de Hegia ao
lado do elfo, do qual desviou o olhar de Aidan quando já estavam longe.

Antes de continuar seu caminho de volta para a ponte, ele avistou um Denys
Atwood correndo na sua direção. Era com ele que deveria se encontrar antes mais
cedo, se o elfo não tivesse se atrasado. Conhecendo o amigo, ele com certeza
estava aprontando alguma coisa da qual o levaria para a prisão, mas sempre dava
um jeito de escapar.

— Por que demorou tanto? — questionou desinteressado em saber o motivo.
Perguntou apenas por perguntar.

Denys tinha uma respiração ofegante. Seus olhos estavam atentos na direção que
veio correndo. Puxou o Halfthorne para uma das ruas paralelas com a praça e foram
caminhando entre elfos e humanos.

— Tive um contratempo — o amigo deu de ombros. — Questões no meu trabalho.
Sabe como é.

Aidan soltou uma risada baixa e debochada.

— Você é um ladrão, Denys — disse a tempo de ver um saco de moedas sendo
furtado do bolso de um comerciante.

— É um trabalho digno.

Não é, teria dito em voz alta, mas não estava a fim de começar uma discussão com
o outro. Continuaram andando lado a lado e Aidan deixou o silêncio se instalar entre
eles. Estavam cada vez mais se afastando da praça, descendo até a Cidade Baixa.
Pelo caminho Denys pegava emprestado — como ele gostava de chamar — objetos
de valor de outras pessoas, em sua maioria burgueses e nobres. Ninguém parecia
se importar, sempre se saía impune de suas peripécias, já que era filho do rei
Ciyadril. Um bastardo, pensou o loiro, mas isso não o impede de ter regalias.

As mãos leves do elfo sempre encontravam bolsos desavisados para se enfiar. O
jovem pode ver marca das tatuagens no braço do amigo, ao todo haviam dezesseis,
não precisou contar para saber o valor. Denys gostava de se gabar delas. Afinal, as



marcas de hibisco vermelhos — o símbolo de Hegia — cravados em sua pele eram
o número de vezes que havia ido para a prisão. Havia uma delas reluzente, o
sangue pisado ainda se encontrava na pele, havia sido feita a pouco tempo.

— Disse que precisa da minha ajuda — começou Aidan e o silêncio foi quebrado.
Denys roubou uma maçã de uma das barracas que vendiam frutas no mercado. —
Já disse que não estou a fim de me envolver com seus crimes mirabolantes.

Denys deu uma mordida na maçã tão grande e diminuiu seu tamanho pela metade.
Parecia que não comia a dias e talvez, não comesse mesmo.

— Relaxa, Halfthorne — disse com a boca cheia. O suco da fruta escorria por seus
lábios. — Preciso da sua ajuda para um trabalho simples. Não vamos nos envolver
com nada criminoso. Vai ser algo como tirar um torrão de açúcar das mãos de uma
criança.

Por que eu não consigo acreditar nem um pouco nessas palavras?

— Me diga, então, do que se trata? — questionou o Halfthorne perdendo um pouco
da paciência, odiava mistérios, mas odiava mais ainda não sentir confiança nas
palavras de um amigo.

Denys havia terminado com a maçã, jogou o que restou na rua, logo ela se misturou
com a lama e desapareceu após algumas pessoas pisarem em cima. Vivaram em
uma esquina, da qual levava para uma rua repleta de cassinos, tavernas e bordéis.
Um dos lugares mais procurados da capital élfica. Apelidado de Rua da Perdição,
ele fazia jus ao nome.

— Antes quero que você conheça uma pessoa — avisa Denys, indicou com a
cabeça para que o seguisse e Aidan Halfthorne o fez.

Capítulo IV: Herdeiros de Khaledia

𝐈 𝐕 𝐀 𝐍 𝐘 𝐀

No jardim, lá embaixo, duas crianças brincavam.



Estava sentada diante da janela, deixando o sol da manhã bater em seu rosto. Os
olhos de Ivanya iam de um lado para o outro conforme eles corriam. Estava tão
distraída que não percebeu a chegada apressada do jovem mensageiro. O garoto
devia ter pouco mais de doze anos e carregava em suas mãos um pedaço de
pergaminho, enrolado e com uma fita dourada para selá-lo. Arqueou uma de suas
sobrancelhas, uma mania que havia adquirido, sempre que ficava curiosa com algo,
acabava fazendo isso. Abriu um sorriso para seu empregado e pegou o pedaço de
papel.

— Obrigada, Harwin — disse, depositando um beijo em sua testa. — Há algo mais
que eu precise saber?

O garoto chutou o ar a sua frente. Um certo silêncio pairou no ar, a princesa
encarava a criança à sua frente. Semicerrou seus olhos esperando por uma
resposta, sabia que ele estava omitindo informações. Sempre foi boa para detectar
quando lhe escondiam algo. Seus lábios se contraíram em um sorriso, os olhos cor
de caramelo eram astutos e não ansiavam vencer, mesmo que não fosse uma
competição. Harwin virou o rosto rendido e a mulher soube que havia ganho o que
desejava.

— Vossa Alteza, seu irmão, Declan, está de volta a Yandrin — disse o menino. Os
olhos da mulher brilharam. Em outra época teria se enchido de entusiasmo com a
sua chegada, mas com o tempo, tudo havia mudado, agora não tinha certeza se
gostaria de vê-lo.

Com um aceno de cabeça pediu para que o jovem se afastasse e pode vê-lo
correndo o mais rápido que conseguia pelo corredor.

Voltou-se para o pergaminho em suas mãos. Mesmo hesitante, abriu
cuidadosamente o papel. Era fino e continha o cheiro doce dos incensos, algo
comumente usado pelos antigos humanos de Khaledia. Sua respiração estava
pesada, sentiu uma leve tontura ao imaginar o que poderia estar escrito. A
ansiedade por uma resposta era tanta que parecia que iria desmaiar antes mesmo
de ler seu conteúdo.

As mãos de Ivanya tremiam. Não sabia dizer se estava excitada para ler o continha
no pergaminho ou se era para ver o seu irmão após tanto tempo separados. Seus
cabelos amendoados caiam como uma cascata em suas costas, deixando em



evidências os cachos delicados, trabalhados com pequenas camomilas para enfeitar
e deixar os fios com um aroma agradável. Uma pequena ruga acentuou-se em torno
de seus olhos, estava tensa e começava a sentir seu corpo vacilando. Por um breve
momento, se distraiu com as vozes das crianças brincando entre a plantação de
azaleias no jardim. Lembrou-se de sua própria infância, quando ainda era feliz com
seus pais e Declan. Quando ainda era livre. Abaixou a cabeça, encarava seus pés.
O cinto em sua cintura lhe apertava e deixava seu corpo ainda mais estático.

Respirou fundo. Tentava perder o receio de ler o que havia sido escrito na carta. Por
algum motivo tinha medo de se decepcionar com a resposta. Havia formulado um
plano em sua mente e queria que tudo corresse perfeitamente. Se houvesse uma
peça faltando tudo poderia dar errado e odiaria que isso acontecesse. Seus olhos
escuros acolheram as palavras e sentiu um certo alívio ao lê-las.

"O corvo estará no ninho ao meio dia."

Abriu um sorriso de satisfação. Então Mice cumpriu sua palavra, pensou animada.
Encheu-se de confiança. Pela primeira vez em muito tempo algo parecia finalmente
estar dando certo em sua vida. Deu um pequeno pulinho de alegria aproveitando
que ninguém estava lhe observando. A princesa gostava de ter os seus momentos
de privacidade e não deixava nem mesmo suas damas de companhia se
aproximarem. Saiu da sala de descanso animada com a notícia que recebera.

O som dos cascos de cavalo invadiu seu ouvido. Estavam mais próximos do que ela
gostaria. Só podia ser seu irmão que chegava. Perdeu um pouco de seu entusiasmo
ao pensar nele.

Tomou seu rumo indo em direção a entrada do castelo. Os largos corredores eram
bastante iluminados, deixando os raios solares primaveris entrarem pelas janelas.
Era sua estação preferida, então havia pedido para que alguns de seus criados
colhesse rosas e cravos para enfeitar os enormes vasos, posicionados de forma
simétrica, por toda a extensão do claustro. Queria deixar tudo da forma mais
harmoniosa possível. Organizar onde morava a deixava bem, fazia se sentir
completa e também, era uma forma de esquecer seus problemas.



Seus passos eram rápidos, por mais que essa não fosse a postura adequada para
uma princesa. Ela não se importava. Precisava chegar o mais rápido possível no
saguão principal. Amaldiçoou o castelo por ser tão grande. Parecia demorar um
século para chegar até o lugar. Sua roupa deixava ainda mais complicada sua
pequena jornada. As roupas da realeza não era nada confortável, mas a etiqueta
exigia que ela usasse o que lhe fosse ordenado, sem o direito de questionar. Ivanya
odiava essa regra, da mesma forma que desprezava cada um de seus vestidos.
Como você fica linda usando seda, eles dizem, mas não são obrigados a usar essas
vestes o dia inteiro.

Não suportando mais o peso de seu vestido, ela rasgou por inteira a parte da saia.
Apenas o saiote permaneceu, era leve e não lhe incomodava o corpo. Na sua
opinião, ele era ainda mais bonito que o resto de suas vestes, não era tão comprido
a ponto de arrastar no chão e sua coluna agradeceu por tirar todo o peso do
espartilho. Sentia-se mais livre.

Ivanya desceu uma pequena escadaria na lateral de uma das paredes. O comum
era que apenas os empregados usassem aquele atalho, que a levaria direto para o
andar superior, mas era o único meio mais rápido. No estreito corredor que a
escada levava uma multidão de mulheres pareciam se divertir enquanto lavavam e
secaram peças de tecido. As risadas eram altas e para a princesa era reconfortante
ver que elas se sentem bem trabalhando no castelo. Todas eram remuneradas e
tinham direitos trabalhistas. A maioria dos Lordes se recusam a empregar mulheres,
dizem que são fracas, mas vossa alteza via o contrário, por isso só as contratava.
Além disso, sentia-se mais segura sabendo que não tem nenhum homem se
espreitando pelo castelo. Afinal, jamais confiou em um deles. Nem mesmo para
serem seus guardas reais ou cavaleiros. Todos os funcionários do castelo eram do
gênero feminino e ela garantia que, enquanto permanecesse viva, continuaria sendo
dessa forma.

Era muito julgada pelas escolhas que tomava, mas pouco se importava com a
opinião alheia. Desde a morte de seus pais, aquele castelo passou a pertencer a ela
e concluiu que poderia fazer o que bem entendesse com ele. Logo, poderia
contratar quem achasse necessário.

Ao passar pelas mulheres, elas pararam de rir no mesmo instante. Seus olhares
adquiriram um tom preocupado e todas se curvaram em uma reverência a princesa.
Ivanya odiava essas formalidades, mas curvou sua cabeça também em sinal de



respeito às outras. Elas ainda estavam surpresas com a presença repentina da
jovem monarca. Era muito inusitado alguém da realeza colocar os pés em uma área
tão inferior quanto às lavanderias. Não havia dúvidas de que ficariam espantadas.

Ao ver os olhos arregalados, Ivanya abriu um breve sorriso amarelo. Sentiu
vergonha. Tinha quebrado tantas regras fazendo aquilo, que se sua professora de
etiqueta lhe visse, com certeza mandaria que ela revisse todos os ensinamentos por
pelo no mínimo umas doze horas sem descanso. Um frio percorreu a espinha só de
imaginar.

— Alteza? — disse uma de suas damas. A mulher com os cabelos acinzentados, a
idade já lhe alcançava, mas ainda tinha um rosto jovem. Encostou delicadamente no
ombro da princesa. Ela havia ficado parada olhando para nada por uma pequena
fração de segundos. Ivanya mexeu sua cabeça e voltou seu olhar para a mulher.

Encarou os olhos castanhos da mulher. Era como se buscasse em sua própria
mente o que iria falar, havia se esquecido no momento em que fora acordada de
seus breve devaneios. Depois, correu seu olhar para a peça de roupa em suas
mãos e deu um leve tapinha com a palma da mão em sua testa.

— Leve essa peça de roupa para os meus aposentos, Adelaide — disse a uma de
suas criadas. Apesar do sorriso da jovem, a mulher dos cabelos cinzentos não o
retribuiu. Apenas olhou para o tecido sujo nas barras de tanto ser arrastado pelo
chão e fez uma careta de indignação.

— Mas alteza, está rasgado. Não seria melhor jogá-lo fora e fazer um novo.

— Não, eu gosto dele, apenas peça para que uma das garotas costure o rasgo —
não tinha nenhum valor sentimental com aquela peça roupa, apenas não queria
desperdiçar seda para fazer mais um vestido sendo que já tinha dezenas deles —
Mais tarde discuto os detalhes, estou com pressa agora.

As mulheres abriram passagem para que ela passasse e fizeram mais uma
reverência. Ivanya pode escutar os risos voltando a ecoarem pelos corredores, mas
logo foram ficando cada vez mais distantes. Manteve seus passos firmes e suas
costas eretas. Quanto mais se aproximava da entrada do castelo, mais nervosa
ficava. Pelo menos estava tendo um tempo para se preparar psicologicamente.
Reencontrar Declan após tudo o que aconteceu, não seria nada fácil.



Subiu um leve lance de escada e deu de frente com o salão principal do castelo.
Passou pelos dois tronos dispostos no final dele, com uma visão privilegiada de todo
o perímetro, garantindo que os monarcas pudessem ver todos os seus convidados.
Não gostava de olhar naquela direção. Ainda conseguia ver seus pais sentados
naquelas cadeiras e temia que se olhasse seus olhos encheram de lágrimas. Dizia
para si mesma que já havia superado, uma mentira boba que ela gostava de
alimentar, apenas para não ter que arcar com os sentimentos ruins. Sabia que era
errado, mas o que poderia fazer? Não havia alguém em quem confiasse de verdade
para escutar seus problemas.

Respirou fundo e soltou com a boca. Passou pela penúltima porta antes da entrada
do castelo. Podia ouvir vozes falando ao lado de fora das pesadas portas. Uma das
guardas que a mantinha para sua segurança fez sinal de que abriria a porta, mas
ela levantou a mão em sinal de que ela mesma a faria.

Puxou a maçaneta, o metal gélido entrou em contraste com suas mãos quentes. A
sensação pareceu fazer com que seu corpo acordasse. Estranhamente passou a se
sentir mais confiante para o encontro com Declan. Puxou com força, a porta de
madeira maciça era pesada, mas ela tinha força o suficiente para abri-la. Deixou
que o sol invadisse a sua pele e isso lhe causou uma sensação de conforto. Pôs
seu corpo para fora e correu em direção a balaustrada.

Estava com uma sensação eufórica lhe percorrendo as veias e seu coração parecia
querer saltar por seu peito.

Ao lado de fora, no pé da escadaria, estava Declan. Deu um passo para trás ao
vê-lo. Ele vestia uma armadura prateada, com uma capa azul marinha presa em
suas costas e com o braço esquerdo segurava seu elmo. Olhou em direção a irmã,
mas não expressou nada. Seus olhos estavam vazios. Nada havia mudado desde a
última vez em que se viram e Ivanya teve certeza ao ver que ele não parecia feliz
como era antes.

Nenhum dos dois parecia ter coragem de dizer alguma coisa, ficaram apenas se
encarando por um tempo. As bocas abriam e fechavam a todo instante, como se
fosse uma tarefa árdua escolher as palavras certas a serem ditas.

A tensão cobriu o ambiente. O silêncio era assustador. Ninguém falava nada. Se
não fosse pelos ventos marítimos trazidos do oeste, não havia nenhum som sequer.



Chegava a ficar tão quieto que Ivanya podia sentir sua ansiedade palpitando dentro
do peito. Tentava imaginar que não era tão ruim quanto parecia, mas não
conseguia. Fechou suas mãos em um punho ao lado do corpo.

Não pode soca-lo, é seu irmão. Foi uma vozinha irritante que lhe dizia isso bem lá
no fundo. Ela a escutou. Não passaria vergonha na frente de ninguém. Manteve a
compostura e abriu um sorriso. Não foi um dos melhores, mas era alguma coisa.
Antes que pudesse abrir a boca para iniciar a falar, foi interrompida.

— Declan, está me ouvindo? — era uma voz esganiçada. Tinha um tom agudo e
soava como unhas de gato arranhando o vidro quando falava. — Não tem um
ajudante que preste neste castelo.

Ivanya pode ver os cabelos louros e escorridos vindo logo atrás do irmão. Sentiu
seu olho tremer, mas tentou não dar importância a isso. Abriu um sorriso ainda
maior, mantendo a calma e a paciência.

Conte até dez, Ivanya, disse para si mesma. Um, dois, três... Não conseguia manter
a concentração para continuar.

Revirou os olhos. Começou a descer as escadas devagar, tomando cuidado para
não tropeçar em nenhum dos degraus. Tinha o costume de fazer isso. Mais vezes
do que gostaria de admitir. Estava cada vez mais se aproximando do irmão e de sua
esposa, Maureen. Fazia menos de cinco minutos que haviam chego, mas já estava
querendo que eles fossem embora.

Passou por Declan, desviou o olhar de seu rosto. Estava evitando olhar diretamente
para ele. Pode sentir os olhos negros dele se voltando em sua direção e lhe
fuzilando pelas costas. Quase congelou naquele momento, mas continuou andando.
Dentro da carruagem havia um baú, era grande e parecia ser pesado. Colocou a
mulher loira de lado para abrir espaço e com as duas mãos juntas o puxou para si.

Deixou cair no chão aos seus pés. Estava mais pesado do que imaginava. Eles
estão carregando pedras? Era o que se passava em sua mente. O peso não poderia
ser natural. Questionou os dois com o olhar, só que depois concluiu que não
gostaria de saber o que estavam carregando.



— Não tem que fazer isso, Ivanya — foram as primeiras palavras que Declan lhe
disse. Ela soltou uma risada abafada. Puxou o baú pela a alça e o arrastou até o pé
da escadaria.

— Não tenho, mas eu quero — respondeu de forma seca, mantendo seu olhar fixo
no chão.

Quando ela cismava em fazer alguma coisa, não havia ninguém que pudesse
fazê-la mudar de opinião. Decidiu que levaria as coisas deles até o castelo sozinha,
não precisava da ajuda de ninguém. Seus convidados apenas ficaram olhando de
longe, enquanto ela carregava suas coisas de uma forma desajeitada, mas
determinada. Suas costas doíam a cada degrau da escada que subia, parecia que
sua coluna lateja. Esse peso todo não lhe faria bem depois, mas estava pouco se
importando, queria provar um ponto para Declan e por enquanto estava
conseguindo.

Quando chegou no topo do degraus, estava ofegante. Uma gota de suor quente
escorreu por sua têmpora. Havia conseguido subir, demorou mais do que ela
esperava, mas ainda assim o fez. Após ouvir o barulho do objeto de madeira
batendo contra o mármore que revestia o chão do castelo, uma das mulheres que
cuidava da segurança da princesa apareceu para ajudar. Porém, ela levantou a mão
para ela e recusou sua ajuda.

— Ivanya, por favor...

— Cale a boca, Declan — limpou os cabelos suados que lhe caiam sobre os olhos.
Havia olhado para o irmão pela primeira vez naquele momento. — Eu consigo.

A última parte havia dito mais para si mesma, como se quisesse reforçar de que era
forte o suficiente para conseguir levar um baú pesado e sozinha para dentro do
castelo. O irmão foi até ela, puxou o baú de suas mãos e o levou no ombro. Ficou
encarando ele fazer isso e se perguntando: por que não o fez antes? Parecia que
ele gostava de ver a irmã se humilhando. Ou pelo menos era isso que ele a fazia
pensar.

A princesa esticou todo o seu corpo para cima e colocou sua postura ereta. Não
estava acostumada a fazer trabalhos braçais, havia pessoas para fazer isso por ela.
Portanto, quando viu a oportunidade de mostrar que sabia fazer algo além de ser



princesa para o seu irmão, ela não hesitou em fazer. Mesmo que não tivesse se
saído tão bem ou da forma que ela esperava, ainda assim conseguiu mostrar que
não era tão fraca quanto ele pensava.

Exalou confiança ao concluir que havia feito um bom trabalho. Passou as mãos pelo
saiote para desamassa-lo. Atraiu um olhar estranho de Maureen, usar roupas de
baixo não era algo normal de se fazer e a loira pensava que Ivanya não tinha senso
nenhum do que era uma roupa adequada. Não se importando com futuros
comentários, a princesa voltou-se para a porta do castelo, mas antes de entrar deu
uma última olhada em seus convidados.

— Podem entrar — informou aos dois fingindo que nada havia acontecido e que
estava bem.

Eles apenas concordaram com a cabeça.

Ivanya serviu a si mesma com uma taça de vinho. Logo em seguida entregou a
garrafa para que o irmão servisse. Havia dito para suas criadas não ajudarem
Declan e elas obedeceram. Se ele quisesse fazer algo, teria que conseguir sozinho.
O mesmo havia sido feito com Maureen, ela teria que organizar seus vestidos
sozinha. A princesa riu ao imaginar isso.

Ela bebeu o vinho de uma única vez e logo se serviu mais. Precisava do álcool para
conseguir conversar com o seu irmão. Afinal, sabia que não seria nada fácil.
Sentou-se de frente para ele. Guardava o pergaminho que havia recebido mais
cedo. Havia assuntos importantes que precisavam ser discutidos com o seu irmão e
havia pedido pela privacidade de todos.

Embora Declan fosse o rei do extinto reino de Khaledia, ele não tinha autoridade
nenhuma em Evohan. Os elfos tinham seus próprios governantes e aquelas eram
suas terras, os humanos apenas estavam vivendo nelas de forma emprestada.
Apesar disso, ele achava que tinha o direito de mandar em seu povo. Ele e Ivanya
eram os herdeiros dos antigos reis humanos, aqueles que foram mortos há cem
anos no Massacre, mas na maioria das vezes isso não queria dizer absolutamente
nada. Sabiam disso, mas os nobres insistiam em manter as formalidades.

A mulher estendeu o pedaço de pergaminho para o irmão. Ele o pegou sem muito
interesse em saber o seu conteúdo. Ficou hesitante em mostrar para ele, mas



achou que Declan precisava saber o que estava acontecendo, já que ele era o rei.
Algo dentro dela, mesmo que fosse uma parcela pequena do que sentia, queria
vingança e havia certeza do que precisava ser feito para conseguir o que queria, só
não tinha o poder para isso.

— O que é isto? Quem é o corvo? — as palavras saiam da boca de Declan mais
rápido do que ela gostaria. Sempre soube que ele não era o mais inteligente de
todos, mas esperava mais dele. — O que isto quer dizer?

Ela suspirou. Teria que explicar tudo se quisesse chegar em algum resultado com
ele.

— Mestre Luther foi assassinado — as palavras saíram calmamente de sua boca,
não parecia abalada ao dizer a frase, embora o sacerdote fosse alguém muito
próximo de sua família. O homem concordou com ela, já sabia do ocorrido, todos no
reino sabiam, mas ele não pareceu entender onde ela queria chegar. Teria mesmo
que explicar tudo. — Como você já sabe, ele era importante para os humanos e
principalmente para a Irmandade. O símbolo da paz, como muitos o chamavam.
Sabe o que isso quer dizer?

Declan não respondeu. Ficou olhando o papel. Nada do que a irmã falava parecia
fazer sentido em sua mente. Se levantou, pensava melhor quando caminhava. Foi
até a janela e observou o jardim. Não havia sentido falta daquele lugar, nem mesmo
por um minuto. Estar de volta lhe deixava desconfortável. Voltou-se para o cômodo,
percebeu que a irmã havia decorado tudo do seu jeito. Ficava evidente pelas flores
dispostas em vasos e os livros organizados por ordem alfabética. Achou divertido a
forma como os objetos estavam dispostos. Bebeu a taça em sua mão. O vinho era
doce, não conhecia aquela safra ainda. A irmã parecia estar indo para a sua terceira
taça, ela parecia tremer.

Caminhava lentamente entre as estantes de livros. Nunca gostou de ler. Lutar era o
que sabia fazer de melhor. Deixava a parte da imaginação para sua irmã, ela
sempre foi a mais inteligente mesmo. Seus dedos tocavam as capas dos livros de
forma delicada, encarava os títulos escritos com tinta dourada e letras grifais. Não
conhecia nenhum deles, mas lembrava-se da insistência dos pais para que os lesse
quando ainda menino. Se recusava a ouvir uma história antes de dormir todas as
noites. Agora que tinha filhos, percebeu o quanto isso pode fazer a diferença na vida
de uma criança. Queria ter visto isso antes.



Voltou para onde a irmã estava e se serviu com mais vinho. A mulher o encarava.
Parecia esperar uma resposta que nunca vinha. Lançou-lhe um olhar de dúvida,
como se quisesse dizer que não havia entendido. E ela percebeu que ele não havia
mesmo.

— Sem o Mestre Luther, uma guerra vai acontecer, meu irmão — disse cansada de
vê-lo andar de um lado para o outro. — Pensei que isso estivesse óbvio para você.

Declan voltou a se sentar. Ficou aborrecido com a situação. Pensava que poderia
ser sua culpa. Seus dedos correram por seus cabelos castanhos. Os últimos anos
haviam sido estranhos. Desde que havia se mudado para o pequeno baronato de
Lindvale após seu casamento, tudo pareceu ficar mais complicado. As pessoas
esperavam demais dele. Ser o herdeiro mais velho de Khaledia demandava uma
responsabilidade que ele nunca aprendeu a ter — ou melhor, nunca quis aprender
—, e agora estava pagando o preço por suas escolhas. Era o mais velho e sabia
que se ainda existisse seu reino, ele seria o rei. Porém, todos — inclusive seus pais
—, sempre viram um potencial muito maior em Ivanya.

Felizmente, ele tinha uma carta escondida na manga.

— Se você aceitar o convite de casamento que o Rei Ciyadril mandou, essa guerra
será evitada — expôs a sua ideia.

O convite havia sido mandado há quase um ano e a irmã ainda não havia dado uma
resposta. Ivanya pensava que se ignorasse, eles eventualmente esquecem. Ao
ouvir as palavras do irmão, ela quase se engasgou com o líquido, que desceu
queimando por sua garganta. Ninguém tocava naquele assunto.

— Já disse que não irei me casar — sua resposta foi em um tom firme. Estava certa
do que queria e não havia casamento nenhum em seus planos.

O irmão deu de ombros. Não parecia convencido de sua resposta.

— E você tem uma alternativa melhor para parar essa guerra? — dessa vez estava
encarando os olhos castanhos escuros da irmã. Estavam frente a frente. Pareciam
travar uma batalha interna apenas com o olhar.



Ivanya suspirou de forma pesada, o que fez com que Declan se afastasse e
voltasse a encostar no banco comprido de costas largas, revestido com tecidos e
algodão para ficarem mais confortáveis. No entanto, em nenhum momento
desviaram o olhar um do outro. A mulher pode sentir uma leve pontada despertando
em sua testa. Aquela conversa estava lhe deixando cansada.

— Ela é inevitável — foi tudo o que conseguiu dizer. O irmão parecia não ter
percebido isso ainda e cabia apenas a ela explicar para ele a situação. — Não
vamos para-lá.

O irmão se levantou. Sua expressão era de fúria. Havia deixado de tratar a situação
como uma brincadeira e assumiu uma postura de seriedade. Aquela conversa não
parecia estar levando ambos a lugar nenhum.

— Humanos vão morrer por isso! — gritou para a irmã.

Ela não pareceu se abalar com o aumento de sua voz. Sabia que exaltar-se não
seria a solução de nada. Se levantou também, queria debater o que poderia ser feito
para melhorar a situação dos humanos, mas não sabia se Declan iria entender.

— Você não percebeu que humanos já estão morrendo por causa dos elfos? —
tentou soar o mais calma e sincera possível. Não conseguia acreditar que ele tinha
a mente tão fechada que não percebia o que estava acontecendo bem embaixo dos
olhos deles. A Irmandade tentou avisá-lo disso e ela percebeu quando era tarde
demais. Agora precisava correr atrás do prejuízo. Não queria que o mesmo
acontecesse com Declan. — Essas pessoas perderam a família, seu lar e
principalmente sua liberdade.

Os olhos castanhos do irmão se estreitaram ao encará-la. Não entrariam em um
acordo tão cedo. Pensavam de formas diferentes e esse havia sido um dos motivos
para terem brigado da última vez. A princesa pensou estar vivendo tudo novamente.
Como se nada houvesse mudado.

— Então, você é a favor da revolução? — o irmão questionou, não parecia mais
calmo, mas pelo menos havia abaixado o tom de voz.

A mulher pareceu pensar por um instante. Precisava escolher suas palavras com
cuidado, não queria causar mais brigas desnecessárias com Declan. Por um tempo,



encarou o ar a sua frente, sua mente estava um turbilhão. Havia muitas coisas que
queria dizer, mas guardou para si.

— Não, irmão. — sua voz era suave, mantinha sua paciência ao falar com ele. —
Eu sou contra e quero evitar que mais vidas inocentes sejam tiradas. Apenas tento
entender como esse mundo funciona pela perspectiva de nosso povo. Devia tentar
de vez em quando.

O mais riu de suas palavras. Começou a balançar a cabeça de forma negativa.
Ivanya se achava tão esperta, mas não conhecia o mundo fora dos muros do
castelo. Para seu irmão, isso só podia se tratar de uma piada. Tudo o que ela
conhecia havia lido em livros velhos e empoeirados.

— Não quero ouvir suas ideologias e discursos sobre justiça. Isso está acima de
fazer o que é certo e errado. — Declan estava convencido de que o que falava era o
certo a se dizer naquele momento. Era o mais velho e já havia presenciado muito
mais coisas do que sua irmã. — Você não irá resolver uma guerra com palavras.
Não sabe como as coisas funcionam.

— E você sabe? — a pergunta foi simples, mas a mulher pode ver o lábio dele
tremer. Havia conseguido deixá-lo abalado.

Ele não precisou de tempo para rebater com uma resposta. Parecia já ter aquela
conversa planejada há muito tempo.

— Tudo o que sei é que elfos só respondem bem a violência e se não protegermos
os humanos, quem vai?

A mulher deu as costas a ele. Caminhou entre o cômodo. Encavara seus livros.
Eram os únicos que lhe confortavam em momentos de necessidade. Confiava
apenas nas palavras de verdade, mas mesmo com todas aquelas ideias dispostas
em páginas e com argumentos que não eram dela, permitia-se pensar por si
mesma. Só assim encontraria as respostas para as perguntas que fazia.

Quanto à pergunta de Declan, ela não fazia ideia de quem poderia proteger os
humanos além deles mesmos. Os elfos nunca fizeram nada de bom para o seu
povo. Salvá-los do Massacre de Khaledia havia sido apenas uma jogada política
muito bem pensada. Ivanya defendia a ideia de que os dragões não tinham coragem



de machucar os humanos naquele dia. Eles eram aliados, não havia motivo para
fazerem isso. Porém, os elfos sempre demonstraram ser hostis com qualquer um
que fosse diferente deles. As Feyen e os Anões sabiam bem do que eles eram
capazes.

Seus olhos pousaram em um dos livros. Havia lido seu conteúdo há muito tempo,
mas ainda conseguia se lembrar de algumas frases. Uma delas, a sua favorita,
ainda estava fresca em sua memória.

— "Humanos em sua essência são seres extraordinários, capazes de se adaptar às
mudanças deste mundo, mas são fracos e caem em tentações banais. Por isso
começam guerras." — acabou sendo sua resposta ao irmão. Entretanto, havia sido
apenas um pensamento alto que lhe escapou pelos lábios. Permitiu-se abrir um
sorriso ao perceber que havia deixado as palavras escaparem.

Ficou olhando para ele de forma convencida. Pode ver as bochechas dele
enrubescer. Declan estava com raiva.

— Não ouse citar palavras de nosso avô para mim! — a mulher sequer lembrava de
que o Velho Cormac, seu avô materno e o único que os irmãos haviam conhecido,
costumava citar aquelas palavras. Achou intrigante o mais velho se lembrar disso.

Soltou uma risada convencida. Muitas vezes pensava que Declan era um bobo. E
seus pais ainda queriam coroá-lo rei antes de morrer. Rei das Cinzas, mas ainda
assim um monarca. Era triste, mas era verdade. Para a sorte dela, foram
convencidos por seus conselheiros que essa não era a melhor das opções.

— Essa é uma das citações de São Leonidius — admitiu de onde havia tirado a
frase. Sabia que ele não iria reconhecer de onde ela vinha de verdade. Nunca havia
lido um livro dos três profetas principais e ainda tinha coragem de dizer que fazia
parte da religião. — Devia ler mais, irmão. Talvez ajude a deixar de ser burro.

Se arrependeu de ter dito a última parte tarde demais. Não queria ter se rebaixado
daquela forma. Além de que, Declan ouvia ofensas à vida inteira por não ser tão
inteligente. Não precisava ouvir essa afirmação vindo de sua irmã também. A
princesa foi bem infeliz ao fazer aquilo. Antes que pudesse se desculpar por suas
palavras, o irmão buscou o rosto dela com o olhar.



— Ser ofensiva não combina com você, Ivy. — suas palavras tinham um ar soturno.
— Não vai conseguir me fazer mudar de ideia.

O homem voltou a ir em direção à janela. Havia crianças correndo pelo gramado,
não se lembrava disso da última vez que havia estado no castelo. Ivanya havia a
mania de proteger os pobres, inocentes e quebrados. Por isso, acabava trazendo a
plebe para morar com a realeza. Ele desprezava essa atitude.

— Vai amar Hegia — comentou o irmão apenas para quebrar o silêncio. Ainda não a
encarava, seus olhos estavam fixos no horizonte, olhando o castelo que seus
bisavós haviam recebido dos elfos, mas agora ele parecia ter sido reduzido a nada.
— Ouvi dizer que há festas no castelo toda semana.

Para quem nunca gostou de festas, ele parecia bem empolgado falando, pensou a
mulher sobre o irmão. Em outra época, ela podia ser considerada uma pessoa
animada, que comparecia em todas as festividades, sendo da nobreza ou não, fazia
isso apenas pela diversão. Era algo que gostava. Agora, parecia que essa parte
dela havia morrido, já não se lembrava mais de quem era no passado. A reclusão
também não ajudava nisso. O homem parecia disposto a convencê-la, mas havia
coisas mais importantes a serem pensadas do que festas.

Ficou pensativa. Não era como se estivesse mesmo cogitando aceitar o casamento,
todavia já estava com uma viagem marcada para ir até Hegia naquela semana. Não
conhecia a família real, poderia ser uma boa oportunidade de conhecê-los. Afinal,
não tinha direito nenhum de julgá-los, mas tinha menos ainda sem nem ao menos
tê-los vistos antes. Poderia resolver ambos os problemas de uma única vez.

Havia apenas um problema.

— Não posso abandonar todas as mulheres e crianças que acolho em meu castelo
— enfatizou a última parte. E de fato, era isso que a preocupava. Não podia
deixá-las sozinhas. Confiava naquelas pessoas que moravam com ela, mas não
confiava nos outros moradores de Yandrin. Tinha medo que sem ela, algo de ruim
poderia acontecer. — Não posso aceitar.

O irmão caminhou até ela. Estava mesmo disposto a convencê-la, ela não teve mais
dúvidas. Segurou seus ombros e os olhos dela pareciam furiosos. Não gostava que



tocassem em seu corpo, mas em nenhum momento o afastou. Deixaria que ele
tentasse de tudo antes de mostrar que seria impossível fazê-la mudar sua opinião.

— Meus homens cuidarão bem delas — disse, apesar do sorriso em seus lábios, ele
não parecia estar sendo sincero. — Eu prometo.

O afastou quando ouviu as palavras. Achou que era uma piada de mau gosto.

— Homens? — ele concordou com a cabeça vendo que não era uma pergunta
retórica. Ivanya pensou que ele devia estar ficando louco. — Homens cuidando de
mulheres e crianças, o que poderia dar errado?

Riu de forma debochada. Se recusava acreditar que Declan não via problema
nenhum naquilo. Quando o homem ignorou o que ela disse, percebeu que não
poderia ir mesmo para Hegia e deixar todas as mulheres que viviam no castelo
sozinhas e também não podia levá-las junto. A capital era mil vezes mais perigosa
para elas e já haviam passado por tanta coisa. Ivanya queria apenas garantir que
ficassem todas bem.

— Me recuso a ir — seria a sua decisão final. — De qualquer forma, você não pode
me obrigar.

Nesse momento, um sorriso que Ivanya não gostava apareceu nos lábios de
Declan. Ela via maldade nele, mesmo sabendo que não fazia isso de propósito. Da
última vez que o viu daquela forma, coisas ruins aconteceram. Coisas que ela não
iria esquecer tão fácil.

Tentou se afastar ainda mais dele, mas ele a segurou pelo braço com força. Pode
sentir seu sangue sendo preso por sua mão forte. Era inútil forçar para se soltar, ele
apertava ainda mais. Seus olhos estavam assustados, enquanto encarava os dele.
Sentia a dor em seu braço, iria ficar uma marca. O irmão foi se aproximando ainda
mais dela, podia sentir o calor de seu corpo próximo ao dela.

— Posso — sussurrou próximo ao ouvido dela. Ela deixou que uma lágrima
escorresse por sua bochecha. Estava quente, assim como seu rosto. O medo
parecia lhe consumir, mas a raiva em seu corpo ainda era maior. — E eu vou.



Ela o empurrou para longe, fazendo com que batesse as costas com força no vidro
da janela. Ainda havia um sorriso no rosto dele, como se ele sentisse prazer por ela
ter feito isso.

— Sou sua irmã — sua voz saiu abafada, por conta do choro. Segurava seu braço
ainda dolorido, queria que ele pagasse pelo o que fez, mas no fundo sentia ódio de
si mesma, pelo fato de não conseguir desprezá-lo. Seu laço sanguíneo era maior do
que seus sentimentos. Porém isso não a impediu de sentir ainda mais raiva dele.
Apenas queria que fosse embora do castelo de uma vez por todas. — Não sua
propriedade.

Declan afastou o manto azul que lhe caía sobre o corpo. Não ousou se aproximar
novamente dela. Já tinha alcançado seu objetivo. A irmã era muito boa em revestir
seus sentimentos atrás de uma barreira, mas quando ela quebrava, ela ficava fraca.
E o homem sabia muito bem como fazer isso. Só precisou mostrar a ela o quanto
estava vulnerável.

Antes de partir deu mais uma olhada em tudo a sua volta e acima de tudo em sua
irmã. Na sua mente, ela era tão tola. Ficava evidente pelas roupas que usava. Tinha
dinheiro para usar os melhores vestidos do reino e ser a dama mais bonita, mas
preferia usar trapos antigos. Iria levá-la para morar com os elfos pensando em seu
bem estar. Parecia estar ficando louca vivendo em reclusão.

— Você irá se casar, Ivanya — começou a se afastar em direção a porta, mas parou
antes de abri-la. — Sabe por que? Esse casamento é a única forma de parar a
guerra, você apenas é teimosa demais para admitir isso.

— Irei resistir. — Ivanya disse.

— Deixarei você tentar — rodou a maçaneta devagar. Voltou a encarar a irmã, seus
olhos estavam vermelhos e úmidos por conta do choro. Ela havia se encolhido
inteira, como um cachorro assustado. Declan sorriu — Mas seria bem mais fácil se
você me poupasse de seus surtos por pelo menos uma vez.

A mulher ficou encarando suas mãos cobrindo o seu corpo. Ainda sentia medo, mas
foi caminhando lentamente em direção a porta. Queria deixar a sala de descanso o
mais rápido possível. Parou entre a porta e o corpo do homem. Precisava encarar o
irmão nos olhos, apenas para que ele pudesse ver o que havia feito com ela. Olhou



no fundo dos seus olhos. Sabia que ele a via como fraca e acreditava que pudesse
ser mesmo. Porém, queria provar que não era.

— Você não pode reclamar de uma realidade se não faz nada para mudá-la — falou
firmemente. Iria apoiar a ideia do casamento, porque se houvesse uma mínima
chance de ajudar a parar a guerra com isso, ela queria ao menos tentar. — Apenas
por isso irei aceitar essa proposta estúpida. Mas irei fazer do meu jeito e não do
seu!

Declan conseguiu o que queria, afinal.


