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C A P Í T U L O  X I

Elena estava à porta da casa de Mattio, acompanhando com os olhos 
a estrada sombria até ao fosso, vendo a ponte levadiça erguida, e ob-

servando as velas tremerem e depois desaparecerem, uma por uma, nas 
janelas do Castelo de Borso. De tempos a tempos, pessoas passavam por 
ela para entrar na casa — faziam apenas um aceno ou uma saudação bre-
ve, quando se dignavam a isso. Aproximava-se uma noite de luta e todos 
os que chegavam o sabiam.

Da aldeia atrás dela não vinha nenhum som, nenhuma luz. Todas as 
velas já há muito tinham sido apagadas, as fogueiras extintas, as janelas 
cobertas; até mesmo as frestas na base das portas tinham sido bloquea-
das com panos e trapos. Os mortos caminhavam na primeira das Noites 
das Brasas, todos o sabiam.

Quase nenhum som vinha do interior da habitação, apesar de já te-
rem chegado entre quinze e vinte pessoas que se amontoavam em casa 
de Mattio, nos limites da aldeia. Elena não sabia quantos Caminhantes 
ainda se juntariam a eles ali ou, mais tarde, no ponto de encontro. Só 
sabia que seriam poucos. Não tinham sido sufi cientes no último ano e 
no ano anterior, e tinham perdido essas batalhas com grandes custos. As 
guerras das Noites das Brasas matavam os Caminhantes mais depressa 
do que os jovens, como Elena, conseguiam crescer para os substituir. Por 
isso, continuavam a perder a cada primavera; por isso, era quase certo 
que perderiam naquela noite.

Era uma noite estrelada, com apenas uma lua acima do horizonte — 
o pálido crescente de Vidomni, que já minguava. Fazia frio ali, nas terras 
altas, mesmo no início da primavera. Elena abraçou-se, agarrando os co-
tovelos com as mãos. Haveria um céu diferente, a noite daria uma sensa-
ção completamente diferente, dentro de apenas algumas horas, quando 
a batalha começasse.

Carenna entrou, oferecendo o seu sorriso rápido e caloroso, mas 
sem parar para conversar. Não era altura para conversas. Elena estava 
preocupada com Carenna, que tinha dado à luz duas semanas antes. Era 
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cedo de mais para estar a fazer aquilo, mas precisavam dela, precisavam 
de todos, pois a Noite das Brasas não iria ser adiada por ninguém, ho-
mem ou mulher, nem por nada que acontecesse no mundo diurno.

Acenou em resposta a um casal que não conhecia. Eles seguiram 
Carenna e passaram por ela para entrar na casa. Tinham poeira na roupa 
e provavelmente vinham de muito longe, de leste, tendo feito cálculos 
para chegar ali depois do pôr do sol e do fecho de portas e janelas, tanto 
na cidade como nas quintas solitárias, espalhadas pelos campos. Atrás 
daquelas portas e janelas, Elena sabia que o povo das terras altas sulistas 
estaria à espera, rezando no escuro. Orando para que viesse a chuva e 
depois o sol, para que a terra fosse fértil na primavera e no verão, até à 
grande colheita do outono; para que as sementes de cereais e de milho 
germinassem quando semeadas, fi ncassem raízes e depois se erguessem 
do rico solo escuro e húmido, amarelas e cheias de promessas maduras. 
Orando, mesmo que totalmente alheios, nas suas casas escuras, ao que 
se passava do lado de fora naquela noite, para que os Caminhantes No-
turnos salvassem os campos, a estação, os cereais, para que salvassem e 
socorressem as suas vidas.

Elena ergueu a mão e tocou, instintivamente, o pequeno amuleto de 
couro que usava ao pescoço. O amuleto continha os restos enrugados do 
pelico em que nascera. Assim como todos os Caminhantes, havia nascido 
envolta na membrana transparente enquanto saía, chorando, do ventre.

Parteiras no resto de Palma consideravam o pelico um símbolo de 
boa sorte. Segundo diziam, as crianças nascidas empelicadas1 estavam 
destinadas a uma vida abençoada pela Tríade.

Mas ali, naquelas remotas fronteiras a sul da Península, naquelas 
terras altas bravias no sopé das montanhas, a tradição e os ensinamen-
tos eram diferentes. Ali, os antigos rituais iam mais fundo, mais longe, e 
eram passados de mão em mão, de boca em boca, desde as suas origens, 
de tempos longínquos. Nas terras altas de Certando, não se dizia que a 
criança nascida empelicada não estava protegida de morrer no mar ou 
ingenuamente destinada a ter boa sorte.

Estava marcada para a guerra.
Para aquela guerra, travada a cada ano na primeira das Noites das 

Brasas que marcavam o início da primavera e, assim, do ano. Travada 
nos campos e pelos campos, pelas sementes ainda não germinadas que 
eram esperança e vida, a promessa de renovação da terra. Travada por 

1 Nome dado às crianças que nascem envoltas pelo pelico ou bolsa amniótica, uma mem-
brana que se desenvolve em torno do embrião durante a gestação. Segundo a crença po-
pular, as crianças empelicadas são abençoadas. (N. de E.)
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aqueles que estavam nas grandes cidades isolados das verdades da terra, 
aqueles que ignoravam aquelas coisas, e travada por todos os que viviam 
em Certando, encolhidos atrás das suas paredes, que sabiam apenas o 
bastante para rezar e ter medo dos sons, na noite em que os mortos po-
deriam estar ali.

Vinda de trás de Elena, uma mão tocou-a no ombro. Virou-se para 
ver Mattio a fi tá-la, questionador. Abanou a cabeça, ajeitando o cabelo 
para trás com uma mão.

— Nada ainda — disse.
Mattio não respondeu, mas o luar pálido mostrava os seus olhos 

sombrios por cima da barba negra e cheia. Ele apertou-lhe o ombro, um 
gesto automático para tentar tranquilizá-la, antes de se virar e entrar em 
casa.

Ela fi cou a vê-lo ir, com passos pesados, sólido e capaz. Pela porta 
aberta, viu quando se sentou de novo à mesa comprida, diante de Donar. 
Olhou para os dois durante algum tempo, pensando em Verzar, no amor 
e no desejo.

Voltou-se para olhar de novo para a noite e a imensa silhueta do 
castelo. Passara a vida toda na sombra daquela construção e, de repente, 
sentiu-se velha, muito mais do que a sua idade. Tinha dois fi lhos peque-
nos, que naquela noite dormiam com o seu pai e a sua mãe numa da-
quelas cabanas fechadas em que nenhuma luz ardia. Também tinha um 
marido que dormia sob a terra — uma perda, entre tantas, na terrível ba-
talha do ano anterior, quando o número de Outros parecera ter crescido 
muito mais do que antes, de forma tão malévola e cruelmente vitoriosa.

Verzar morrera poucos dias depois da derrota, como morriam todas 
as vítimas das batalhas noturnas.

Os que eram tocados pela morte nas guerras das Noites das Brasas 
não caíam nos campos. Reconheciam aquele toque frio e decisivo nas 
suas almas — Verzar tinha dito que era como um dedo no coração — e 
voltavam para casa, para dormir e acordar e caminhar por um dia, uma 
semana ou um mês antes de se renderem ao fi m que os tinha reivindi-
cado.

A norte, nas cidades, falava-se do último portal de Morian, da graça 
tão almejada nos seus Salões sombrios, das intercessões sacerdotais in-
vocadas com velas e lágrimas.

Aqueles nascidos empelicados nas terras altas do Sul, aqueles que 
lutavam nas guerras das Brasas e que viam as formas dos Outros que 
vinham lutar ali não falavam disso.

Não que fossem tolos o bastante para negar a existência de Morian 
dos Portais, de Eanna ou de Adaon; apenas sabiam que existiam poderes 
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mais antigos e sombrios do que a Tríade, poderes que ultrapassavam a 
península. Donar falara, uma vez, em poderes que iam além do próprio 
mundo, com as suas duas luas e o seu sol. Uma vez por ano, os Cami-
nhantes Noturnos de Certando viam — eram forçados a ver — uma par-
te dessas verdades, sob um céu que não era o deles.

Elena teve um calafrio. Sabia que mais seriam convocados pela mor-
te naquela noite, o que deixaria menos para o ano seguinte, e menos ain-
da para o que viria depois. Onde aquilo iria acabar, não sabia. Não fora 
educada nesses assuntos. Tinha vinte e dois anos, era mãe, viúva e fi lha 
de um carpinteiro das terras altas. Também fora uma criança nascida 
com o pelico dos Caminhantes Noturnos numa época em que todas as 
batalhas iam sendo perdidas, ano após ano.

Também era conhecida por ter a melhor visão noturna entre eles, e, 
por isso, Mattio tinha-a colocado à porta, vigiando a estrada em busca 
daquele que Donar dissera que viria.

Fora uma estação de seca; o fosso, como ele esperava, estava raso. Hou-
vera uma época, muito tempo antes, em que os senhores do Castelo de 
Borso tinham prazer em deixar o fosso equipado com criaturas assassi-
nas. Baerd não esperava encontrá-las, não agora, depois de tanto tempo.

Atravessou-o, com água até à cintura, sob as estrelas e a luz fraca de 
Vidomni no céu. Estava frio, mas muitos anos já tinham passado des-
de que se sentira realmente incomodado pelos elementos. Tampouco se 
perturbava por estar do lado de fora numa Noite das Brasas. Na verdade, 
com o passar dos anos, aquilo tinha-se tornado um ritual seu: saber que, 
por toda a Palma, as pessoas observavam e marcavam os dias santos, es-
perando, atrás das suas paredes, na escuridão silenciosa que lhes oferecia 
o profundo sentimento de solidão de que a sua alma parecia precisar. 
Era intensamente atraído pela sensação de se mover por um mundo que 
mal respirava, agachado sob as estrelas na escuridão primordial, sem que 
nenhum fogo mortal respondesse ao céu, somente as chamas que por-
ventura a Tríade criasse para si com os relâmpagos caídos dos céus.

Se havia fantasmas e espíritos acordados naquela noite, ele queria 
vê-los. Se os mortos do seu passado estivessem a caminhar por ali, que-
ria implorar o seu perdão.

A sua própria dor nascia de imagens que não o deixavam em paz. 
Imagens de serenidade desaparecida, de mármore pálido debaixo de um 
luar como aquele, de pórticos graciosos formados por harmonias que 
custariam a vida do estudioso que quisesse entendê-las, de vozes baixas 
quase compreendidas por uma criança sonolenta no quarto ao lado e da 
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gargalhada certa e confi ante que se seguia; da luz do sol no quintal tão 
familiar e da mão fi rme e forte de um escultor no seu ombro. A mão do 
seu pai.

E depois, fogo e sangue e cinzas no vento, deixando o sol do meio-dia 
vermelho.

Fumo e morte, mármore marretado até se tornar fragmentos, a ca-
beça do deus a voar, ressaltando como um pedregulho na terra queima-
da e sendo moída sem remorsos, até se tornar um pó fi no como areia. 
Como a areia das praias em que andara na escuridão mais tarde, naquele 
mesmo ano, infi nito e sem sentido, à beira do mar frio e insensível.

Esses eram os visitantes sombrios, os companheiros das suas noites, 
esses e outros, infi nitos, que o acompanharam por quase dezanove anos. 
Carregava, como bagagem, como uma carroça presa nos seus ombros, 
como uma pedra redonda no coração, imagens do seu povo — do seu 
mundo destruído e do seu nome aniquilado. Verdadeiramente aniquila-
do: um som que, ano após ano, se afastava cada vez mais das costas do 
mundo dos homens, como uma maré a recuar na hora cinzenta de um 
amanhecer de inverno. Como se fosse essa maré, mas diferente, porque 
as marés regressam.

Aprendeu a viver com as imagens por não ter outra escolha, a não 
ser que render-se fosse uma escolha. Ou morrer. Ou refugiar-se na lou-
cura como a mãe tinha feito. Defi nira-se pelas suas dores, conhecia-as 
como outros homens conheciam os contornos das próprias mãos.

Mas a única coisa que o fazia fi car acordado, banido defi nitivamente 
do sono ou de qualquer outro descanso, que o forçava a estar no exterior, 
assim como o empurrara quando era menino num lugar arruinado, não 
tinha a ver com essas coisas. Nem era um vislumbre de um esplendor 
passado, nem uma imagem de morte e perda. Ao contrário, era, acima 
de todas as coisas, a memória do amor entre as cinzas da ruína.

Contra a memória de uma primavera e de um verão com Dianora, 
sua irmã, não conseguia manter as suas barreiras no escuro.

Assim, Baerd saía para as noites de Palma, duplamente enluaradas, 
ou com uma lua, ou escuras com estrelas apenas. Saía por entre as coli-
nas cobertas de urze de Ferraut no verão, ou pelos vinhedos carregados 
de Astibar ou Senzio, no outono, ou por entre as encostas montanhosas 
cobertas de neve em Tregea ou ali, numa Noite das Brasas no início da 
primavera nas terras altas.

Caminhava pela escuridão envolvente, cheirava a terra, sentia o 
solo, ouvia a voz do vento do inverno, saboreava frutas e água enluarada, 
fi cava deitado sem se mover numa árvore para observar os predadores 
noturnos a caçar. E, muito raramente, em emboscada ou quando desa-



8  

fi ado por mercenários, Baerd matava. Era um predador noturno por si 
só, incansável, que logo desaparecia. Um outro tipo de fantasma, já que 
uma parte dele morrera com os caídos no Rio Deisa.

Por todos os cantos da Palma continental, exceto no seu que se fora 
há muito tempo, havia feito aquilo por anos a fi o, sentindo o lento passar 
das estações, aprendendo o signifi cado da noite numa fl oresta e num 
campo, na beira de um rio escuro ou nas serras montanhosas, indo para 
a frente, para trás e para os lados, tentando alcançar uma libertação que 
sempre lhe era negada.

Já estivera ali nas terras altas muitas vezes antes, naquela mesma 
Noite das Brasas. Ele e Alessan conheciam Alienor de Borso há muito 
tempo e haviam compartilhado muitas coisas com ela. Além disso, havia 
outra razão, ainda mais importante, para irem até às montanhas do Sul 
a cada dois anos, naquela mesma época. Pensou nas notícias vindas do 
Oeste. De casa. Lembrou-se da expressão no rosto de Alessan ao ler a 
carta de Danoleon, e o coração apertou-se-lhe. Deixaria, porém, aquilo 
para o dia seguinte; era o fardo de Alessan, mais do que seu, por mais que 
quisesse — como sempre queria — compartilhar ou aliviar esse peso.

Aquela noite era dele e chamava-o. Sozinho na escuridão, mas de 
mãos dadas com uma Dianora sonhada, afastou-se do castelo. Antes, 
sempre virara para oeste e depois para sul de Borso, fazendo um cami-
nho tortuoso pelas colinas debaixo da Passagem de Braccio. Naquela 
noite, contudo, sem nenhuma razão que reconhecesse, os seus passos 
guiaram-no na outra direção, para sueste. Levaram-no pela estrada até 
ao limite da aldeia que fi cava debaixo das muralhas do castelo. Ali, en-
quanto passava por uma casa com a porta aberta, Baerd viu uma mulher 
de cabelos claros em pé ao luar, como se estivesse à sua espera, e parou.

Sentado à mesa, resistindo mais uma vez à tentação de contar quantos 
eram, tentando fi ngir que tudo estava tão normal quanto possível na-
quela noite de guerra, Mattio ouviu, do lado de fora, Elena chamar o seu 
nome, e depois o de Donar. A voz dela estava baixa, como sempre, mas 
os seus sentidos estavam voltados para ela, como estavam há anos. Mes-
mo antes de o pobre Verzar morrer.

Olhou para o outro lado da mesa, para Donar, mas o homem mais 
velho já estava a pegar nas muletas e a erguer-se para se balançar na 
única perna até à porta. Mattio seguiu-o. Alguns dos outros observaram, 
nervosos e apreensivos. Mattio forçou um sorriso tranquilizador. Caren-
na percebeu e começou uma conversa reconfortante com algumas das 
pessoas mais visivelmente nervosas.



9  

O próprio Mattio não estava muito tranquilo quando saiu com Do-
nar e viu que alguém tinha chegado. Um homem de cabelos escuros e 
barba bem feita, de estatura mediana, estava parado diante de Elena, 
a olhar dela para eles os dois, sem falar. Tinha uma espada pendurada 
numa bainha às costas, à maneira tregeana.

Mattio olhou para Donar, cujo rosto estava impassível. Apesar de 
toda a sua experiência nas guerras das Noites das Brasas e com o dom de 
Donar, sentiu um calafrio.

Alguém pode aparecer, havia anunciado o líder perneta na noite an-
terior. E realmente alguém aparecera ali, ao luar, na hora que antecedia a 
batalha. Mattio virou-se para Elena; os olhos dela não deixavam o estranho. 
Estava de pé, muito ereta, magra e imóvel, segurando os cotovelos com as 
mãos, escondendo o seu medo e surpresa o melhor que podia. Mas Mattio 
passara anos a observá-la e podia perceber que a sua respiração era rápida 
e superfi cial. Amou-a por estar ali, parada, e por tentar esconder o medo.

Voltou a olhar de relance para Donar e deu um passo em frente, 
estendendo duas palmas abertas para o estranho.

— Bem-vindo — disse com calma —, apesar de esta não ser uma 
boa noite para se andar por aí.

O outro acenou, concordando. Os pés, afastados, estavam fi rmes no 
chão. Parecia saber usar aquela espada.

— Tampouco, pelo que entendo das terras altas, é uma noite para ter 
portas e janelas abertas — respondeu.

— E porque achas que entendes as terras altas? — disse Mattio. De-
pressa de mais. Elena ainda não desviara os olhos do homem. Tinha uma 
expressão estranha no rosto.

Movendo-se para fi car mais perto dela, Mattio percebeu que já antes 
tinha visto aquele homem. Ele tinha ido várias vezes ao castelo. Um mú-
sico, pelo que se lembrava, ou algum tipo de comerciante. Um daqueles 
homens sem pátria, que cruzavam e voltavam eternamente a cruzar as 
estradas de Palma. O seu coração, que se havia animado ao ver a espada, 
afundou-se um pouco.

O estranho não respondeu ao comentário mordaz. Parecia, pelo que 
a luz da lua revelava, pensar no assunto. Depois surpreendeu Mattio.

— Perdão. Se desconsiderei um costume por ignorância, peço des-
culpas. Tenho os meus motivos para caminhar hoje à noite. Vou dei-
xar-vos em paz.

E realmente virou-se, com toda a intenção de partir.
— Não! — bradou Elena, com urgência.
Ao mesmo tempo, Donar falou pela primeira vez.
— Não haverá paz esta noite — disse, naquela voz profunda em que 
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tanto confi avam. — E não estás a invadir. Senti que alguém poderia vir 
pela estrada. Elena estava à tua espera.

Ao ouvir aquilo, o estranho voltou-se. Os seus olhos pareciam maio-
res no escuro e algo novo, mais frio e calculista, brilhava neles.

— Vir para quê? — perguntou.
Houve silêncio. Donar moveu as muletas e balançou-se para a fren-

te. Elena moveu-se para o lado para o deixar fi car diante do estranho. 
Mattio olhou para ela, com o cabelo a cair sobre um ombro, quase bran-
co ao luar. Ela não tirava os olhos do homem de cabelos escuros. Este 
encarava Donar fi xamente.

— Vir para quê? — repetiu, ainda bastante calmo.
E mesmo assim, Donar hesitou. Naquele momento, Mattio perce-

beu, chocado, que o moleiro, seu Ancião, estava com medo. Um aperto 
nauseante de apreensão cresceu em Mattio, pois subitamente entendeu o 
que Donar estava prestes a fazer.

Então, ele fê-lo. Revelou-os a alguém do Norte.
— Nós somos os Caminhantes Noturnos de Certando — disse, a voz 

fi rme e profunda. — E esta é a primeira Noite das Brasas da primavera. 
Esta é a nossa noite. Tenho de te perguntar: quando nasceste, havia al-
guma marca... as parteiras que te ajudaram a nascer declararam algum 
sinal de bênção?

Lentamente, ele enfi ou a mão na camisa, tirando o saco de couro 
que usava ao pescoço, aquele que guardava o pelico que o marcara no 
nascimento. Pelo canto do olho, Mattio viu Elena morder o lábio infe-
rior. Olhou para o estranho, vendo-o absorver o que Donar dizia, e co-
meçou a medir as hipóteses de ter de o matar, caso fosse necessário.

Dessa vez, o silêncio alongou-se. Os sons abafados da casa atrás de-
les pareciam muito altos. Os olhos do estranho de cabelos escuros esta-
vam arregalados e a sua cabeça muito erguida. Mattio podia ver que ele 
ponderava sobre o que estava por trás do que havia sido revelado.

Ainda sem falar, o estranho levou uma das mãos ao pescoço e puxou 
de dentro da camisa, para que os outros três pudessem ver, à luz da lua e 
das estrelas, o pequeno saco de couro que também ele usava.

Mattio ouviu um som baixo, um suspiro de alívio, e só percebeu 
depois que havia sido seu.

— A Terra seja louvada — murmurou Elena, sem conseguir con-
ter-se. Os seus olhos estavam fechados.

— A Terra e tudo o que nasce dela e depois regressa — completou 
Donar. A sua voz, surpreendentemente, estava trémula.

Deixaram que Mattio fi nalizasse.
— Regressa para nascer mais uma vez, no ciclo que não tem fi m — 
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disse este, olhando para o estranho e o saco que usava, quase igual ao 
seu, ao de Elena, ao de Donar, ao de todos eles, ao de cada um deles.

Foi com as palavras de invocação ditas em sequência pelos três que Ba-
erd fi nalmente entendeu com o que havia esbarrado.

Duzentos anos antes, numa época de pestes que pareciam não 
ter fi m, uma época de más colheitas, de sangue e violência, a heresia 
Carlozzini havia-se enraizado ali no Sul. E das terras altas começou a 
espalhar-se por Palma, ganhando força e adeptos com uma velocidade 
assustadora. E foi contra o principal ensinamento de Carlozzi — de que 
a Tríade era composta de deuses mais jovens, obedientes e submetidos a 
poderes mais antigos e sombrios — que o clero de Palma concentrou os 
seus esforços, de forma conjunta e determinada.

Deparando com uma unidade tão rara como absoluta entre o clero 
e apanhados no pânico de uma década de peste e fome, os Duques e 
Grão-Duques, e até mesmo Valcanti, Príncipe de Tigana, viram-se sem 
escolha. Os Carlozzini foram caçados, julgados e executados por toda a 
península, pelos meios usados na época para levar a cabo execuções em 
cada província.

Uma época de violência e sangue. Duzentos anos antes.
E, naquele momento, estava ali parado, mostrando o couro que 

guardava o pelico do seu nascimento, falando com três pessoas que ti-
nham acabado de admitir serem Carlozzini.

E mais. Caminhantes Noturnos, dissera o homem perneta. A van-
guarda, o exército secreto da seita. Escolhidos de formas desconhecidas 
por todos. Mas agora ele sabia, tinham-lhe mostrado. Ocorreu-lhe que 
poderia estar em perigo por ter recebido aquele conhecimento, e, re-
almente, o homem maior, de barba, parecia estar a conter-se, como se 
estivesse preparado para a violência.

No entanto, a mulher que estivera de vigia chorava. Era muito bo-
nita, mas não como Alienor, cada movimento de quem, cada palavra 
dita, indicava uma corrente oculta e felina de perigo. Aquela mulher era 
demasiado jovem, demasiado tímida; não podia acreditar que fosse uma 
ameaça. Não, chorosa como estava. E os três tinham dito palavras de 
agradecimento, de louvor. Os seus instintos estavam alerta, mas não em 
relação a um perigo imediato. Deliberadamente, Baerd forçou os mús-
culos a descontrair-se.

— O que tendes a dizer-me, então?
Elena limpou as lágrimas do rosto e olhou de novo para o estra-

nho, absorvendo a sua solidez tranquila e nítida, a sua realidade, o facto 
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tão improvável de ele estar ali. Engoliu com difi culdade, dolorosamen-
te consciente do seu coração acelerado, tentando superar o momento 
em que aquele homem emergira da noite e das sombras para fi car à sua 
frente. E depois dera-se um longo intervalo em que se encararam à luz 
do luar, antes de ela erguer, instintivamente, a mão para o tocar, para 
ter a certeza que ele era real. Só depois chamara Mattio e Donar. Algo 
estranho estava a acontecer-lhe. Esforçou-se para se concentrar no que 
Donar dizia.

— O que eu acabei de dizer dá-te poder de vida e morte sobre mui-
tas pessoas — disse este, em voz baixa. — Pois os sacerdotes ainda nos 
querem destruídos e o Tirano de Astibar obedecerá ao clero nesses as-
suntos. Acho que sabes disso.

— Sei — confi rmou o homem de cabelos escuros, também baixo. — 
Queres dizer-me porque estás a confi ar em mim?

— Porque esta é uma noite de batalha — disse Donar. — Esta noi-
te, irei liderar os Caminhantes Noturnos na guerra. Ontem, quando 
anoiteceu, adormeci e sonhei com a vinda de um estranho até nós. 
Aprendi a respeitar os meus sonhos, apesar de não saber quando eles 
vão surgir.

Elena viu o estranho acenar, calmo, imperturbável, aceitando 
aquilo tão facilmente como tinha aceitado a presença dela na estrada. 
Viu que os braços dele eram musculosos por baixo da camisa e que se 
portava como um homem que já tinha visto muita violência na sua 
vida. O seu rosto tinha algo de triste, mas estava demasiado escuro 
para ter a certeza, e repreendeu-se por deixar a imaginação solta numa 
hora daquelas.

Por outro lado, ele estava no exterior e sozinho numa Noite das Bra-
sas. Ela tinha a certeza que homens sem as suas próprias dores nunca fa-
riam algo assim. Teve curiosidade de saber de onde ele seria. Teve medo 
de perguntar.

— Então és o líder desta companhia? — disse o homem a Donar.
— É — cortou Mattio, seco. — E seria melhor que não fi zesses co-

mentários sobre a sua enfermidade.
Pelo tom desafi ador, era claro que ele interpretara mal a pergunta. 

Elena sabia quão protetor Mattio era em relação a Donar, uma das coisas 
que ela mais respeitava nele. Mas aquele era um momento demasiado 
grandioso, demasiado importante, para mal-entendidos. Virou-se para 
ele, sacudindo a cabeça energicamente.

— Mattio! — começou, mas Donar já tinha colocado uma mão no 
braço do ferreiro e, naquele momento, o estranho sorriu pela primeira vez.

— Defendeste-te de uma ofensa que não existiu — disse. — Já vi 
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outros, com ferimentos tão maus ou piores, que lideraram exércitos e 
governaram homens. Apenas quero saber que terreno piso. Está mais 
escuro para mim do que para vós.

Mattio abriu a boca, mas fechou-a em seguida. Fez um pequeno ges-
to desajeitado de desculpas com os ombros e as mãos. Foi Donar quem 
respondeu.

— Sim, sou o Ancião dos Caminhantes. E também sou, com a ajuda 
de Mattio, o líder em batalha. Mas tens de saber que a guerra que iremos 
travar hoje à noite não é como as batalhas que talvez conheças. Quando 
sairmos novamente desta casa, será sob um céu completamente diferente 
do que nos cobre agora. E sob esse céu, neste mundo estranho de fantas-
mas e sombras, poucos de nós terão a mesma aparência que temos aqui.

O homem de cabelos escuros mexeu-se, pela primeira vez descon-
fortável. Olhou para baixo, quase relutante, para as mãos de Donar. Este 
sorriu e ergueu a mão esquerda, os cinco dedos bem abertos.

— Não sou um mago — disse, baixo. — Existe magia aqui, sim, mas 
nós entramos nela e somos marcados por ela, não a moldamos. Isto não 
é feitiçaria.

O estranho assentiu devagar e depois disse, com uma cuidadosa 
cortesia:

— Consigo percebê-lo. Não entendo muito bem, mas só compreen-
do que me estejas a contar isto por algum motivo. Não queres fazer agora 
o favor de dizer qual é?

— Gstaríamos de pedir a tua ajuda na nossa batalha desta noite — 
disse, fi nalmente, Donar.

No silêncio que se seguiu, Mattio falou, e Elena fazia ideia de quanto 
orgulho engoliu para dizer:

— Nós precisamos. Precisamos muito.
— Contra quem lutaremos? — perguntou Baerd.
— Chamamos-lhes Outros — respondeu ela, já que nem Mattio 

nem Donar responderam. — Eles vêm até nós, ano após ano. Geração 
após geração.

— Vêm para arruinar os campos e amaldiçoar as sementes e as colhei-
tas — disse Donar. — Há duzentos anos que os Caminhantes Noturnos 
de Certando os combatem nesta Noite das Brasas, e ao longo de todo este 
tempo conseguimos contê-los quando nos atacavam vindos do Oeste.

Mattio disse:
— Mas desde há quase vinte anos, tem sido cada vez pior para nós. 

E nas últimas três Noites das Brasas, fomos derrotados muito violenta-
mente. Muitos de nós morreram. E as secas em Certando têm piorado; 
deves saber disso e também das pestes daqui. Elas têm...
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Mas Baerd levantara a mão de repente, um gesto brusco e inespera-
do.

— Há quase vinte anos? E vindos do Oeste? — disse, asperamente. 
Aproximou-se mais um passo e virou-se para Donar. — Os Tiranos vie-
ram há quase vinte anos. E Brandin de Ygrath desembarcou no Oeste.

O olhar de Donar estava fi rme ao apoiar-se nas muletas, observando 
o outro homem.

— É verdade — disse — e é uma ideia que já ocorreu a alguns de 
nós, mas eu não acho que tenha signifi cado. As nossas batalhas anuais 
nesta mesma noite vão muito além das preocupações diárias sobre quem 
governa Palma numa dada geração, como governam e de onde vieram.

— Mesmo assim... — começou o estranho.
— Mesmo assim — disse Donar, abanando a cabeça —, há nisto 

mistérios que ultrapassam o meu poder de compreensão. Se consegues 
ver um padrão que eu não consigo... quem sou eu para questionar ou 
negar o que pode ser verdade?

Levou a mão ao pescoço, tocando o amuleto de couro.
— Transportas a marca que todos usamos, e eu sonhei com a tua 

presença aqui hoje. Apesar disso, não temos nenhum poder sobre ti, ne-
nhum mesmo, e devo dizer-te que a morte estará à nossa espera nos cam-
pos quando os Outros vierem, mas também te posso dizer que a nossa 
necessidade vai além destes campos, além de Certando e acho mesmo 
que vai além da Península de Palma. Lutarás connosco esta noite?

O estranho fi cou em silêncio por muito tempo. Virou-se e olhou 
para além deles, para a lua fi na e as estrelas, mas Elena sentiu que a sua 
verdadeira visão se voltava para dentro; ele não estava a olhar para as 
luzes.

— Por favor? — ouviu-se dizer. — Lutarás, por favor?
Ele não deu sinal de sequer a ter ouvido. Quando se virou, foi para 

olhar novamente para Donar.
— Pouco entendo disto. Tenho as minhas próprias batalhas para 

travar e pessoas a quem jurei lealdade, mas não sinto mal em vós, nem 
mentira e quero ver por mim mesmo as formas que esses Outros usam. 
Se sonhaste com a minha vinda aqui, vou deixar que o teu sonho me 
guie.

E então, enquanto os seus olhos começavam de novo a marejar-se de 
lágrimas, Elena viu-o virar-se para ela.

— Sim, vou lutar —  disse, no mesmo tom e sem sorrir, com os olhos 
escuros sérios. — Vou lutar convosco esta noite. O meu nome é Baerd.

E, assim, parecia que ele a tinha escutado, afi nal.
Elena controlou as lágrimas, fi cando o mais séria que conseguiu. 
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Mas um tumulto, um caos terrível, crescia dentro dela, e, no meio desse 
caos, parecia-lhe ouvir um som, como uma única nota tocada no seu co-
ração. Atrás de Donar, Mattio dizia alguma coisa, contudo ela não estava 
a ouvir. Olhava para o estranho e percebeu, quando os olhares se en-
contraram, que antes estivera certa, que os seus instintos não se haviam 
enganado. Havia uma tristeza tão profunda nele que não podia deixar de 
ser vista por qualquer homem ou mulher com olhos, mesmo na noite e 
nas sombras.

Desviou o olhar e fechou os olhos com força por um momento, ten-
tando guardar um pouco de coração para si mesma, antes que ele fosse 
todo à procura da magia e da estranheza daquela noite. Oh, Verzar, pen-
sou, Oh, meu amor perdido. Abriu os olhos e respirou com cuidado.

— Eu sou Elena — disse. — Queres entrar e conhecer os outros?
— Sim — acrescentou Mattio, mal-humorado. — Vem connosco, 

Baerd. Sê bem-vindo a minha casa.
Daquela vez ela ouviu a mágoa que transpareceu na voz, embora 

ele tentasse disfarçá-la. Encolheu-se por dentro diante disso, odiando-se 
por lhe causar tristeza, pois gostava dele, da sua força e generosidade. 
Mas aquela era uma das Noites das Brasas, e os caminhos do coração mal 
podiam ser controlados, mesmo à luz do dia.

Além disso, enquanto os quatro se voltavam para entrar, ela já trazia 
consigo uma grande dúvida sobre se encontraria alguma felicidade na-
quilo que tinha acabado de acontecer. Se alguma felicidade viria daquele 
estranho que viera até ela saído da escuridão, em resposta ao, ou chama-
do pelo, sonho de Donar.

Baerd olhou para a caneca que a mulher chamada Carenna acabara de 
colocar nas suas mãos. Era de barro, áspera ao toque, lascada na orla, 
sem pintura, da cor da terra vermelha.

Os seus olhos desviaram-se de Carenna para Donar, o velho alei-
jado — o Ancião, como era chamado —, para o barbudo e para a outra 
mulher, Elena. Havia uma espécie de luz no rosto desta quando olhou 
para ele, mesmo nas sombras daquela casa, e ele desviou o olhar como 
se aquilo fosse algo — talvez a única coisa — com que não conseguia 
lidar. Não naquele momento, talvez nunca na vida. Voltou o olhar para 
o grupo ali reunido. Dezassete pessoas. Nove homens, oito mulheres, 
todos com a sua caneca nas mãos, à espera dele. Haveria mais no ponto 
de encontro, dissera Mattio. Quantos mais, não sabiam dizer.

Estava a ser descuidado, e sabia-o. A ser levado pelo poder de uma 
Noite das Brasas, pela verdade inegável do sonho de Donar, pelo facto de 
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estarem à espera dele. E, se fosse honesto consigo mesmo, levado tam-
bém pelo olhar de Elena quando aparecera diante dela. Isso era tentar 
arriscadamente o destino, algo que ele quase nunca fazia.

Mas estava a fazer agora, ou prestes a fazer. Pensou em Alessan e 
em todas as vezes que repreendera ou troçara do Príncipe, seu irmão de 
alma, por deixar a paixão pela música levá-lo por um ou outro caminho 
perigoso. O que diria agora Alessan, ou Catriana e a sua língua veloz? Ou 
Devin? Não, Devin não diria nada; observaria, com a sua forma cuida-
dosa e concentrada de prestar atenção, e tiraria as suas próprias conclu-
sões no seu próprio tempo. Sandre chamar-lhe-ia tolo.

E talvez fosse. Contudo, algo muito profundo dentro de si tinha res-
pondido às palavras que Donar proferira. Toda a vida usara o pelico do 
seu nascimento dentro do amuleto de couro, uma superstição pequena e 
trivial. Uma proteção contra o afogamento, segundo lhe tinham dito em 
criança. No entanto, ali, era mais do que isso, e a caneca que segurava nas 
mãos marcaria a sua aceitação desse facto.

Quase vinte anos, dissera Mattio.
Os Outros do Oeste, dissera Donar.
Podia ser algo pequeno, ou de grande importância. Podia não ser 

nada, ou podia ser tudo.
Olhou para a mulher, Elena, e bebeu a caneca de um trago.
Era amargo, mortalmente amargo. Por um momento irracional e 

cheio de pânico, temeu estar condenado, envenenado, um sacrifício de 
sangue de algum desconhecido ritual de primavera dos Carlozzini.

Mas então viu a careta que Carenna fez enquanto bebia da sua pró-
pria caneca, viu Mattio encolher-se com um arrepio com o gosto da sua, 
e o pânico passou.

A longa mesa havia sido retirada, levantada dos cavaletes. Catres 
foram espalhados pela sala para que se deitassem. Elena aproximou-se 
e acenou, e seria muito rude recusar. Caminhou com ela até uma das 
paredes e aceitou o catre que ela lhe ofereceu. Ela sentou-se, em silêncio, 
no catre ao lado do seu.

Baerd pensou na irmã, naquela imagem tão clara de andar de mãos 
dadas com Dianora por uma estrada escura e silenciosa, apenas os dois, 
na rua, no mundo inteiro.

Donar, o moleiro, bamboleou-se até ao catre do outro lado de Baerd. 
Apoiou as muletas na parede e desceu até ao colchão.

— Deixa a espada aqui — disse. Baerd levantou as sobrancelhas. 
Donar sorriu, uma expressão solene, sem alegria. — Será inútil no lugar 
para onde vamos. Encontraremos as nossas armas nos campos.

Baerd hesitou por mais um momento e, de seguida, consciente de 
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estar a ser ainda mais descuidado, de uma loucura mística que não podia 
explicar, passou a bainha por cima da cabeça e encostou-a à parede, ao 
lado das muletas de Donar.

— Fecha os olhos — ouviu Elena dizer ao seu lado, numa voz estra-
nhamente longínqua. — É mais fácil assim. Vai parecer que estás a ador-
mecer, mas não estarás. Que a terra nos dê a sua bênção e o céu, a sua luz.

Foi a última coisa que ouviu.

Não era sono. O que quer que fosse, não estava a dormir, pois nenhum 
sonho poderia ser tão vívido, nenhum vento sonhado seria tão cortante 
no seu rosto.

Estava num campo aberto, largo, vazio e escuro, com o cheiro da ter-
ra primaveril, e não se lembrava de como chegara até ali. Muitas pessoas 
estavam no campo com ele — duzentas, talvez, ou mais — e também não 
se lembrava delas. Deveriam ter vindo de outras aldeias nas terras altas, 
de reuniões em casas, como na de Mattio.

A luz era estranha. Olhou para cima.
E Baerd viu que a lua no céu era redonda, grande e cheia; era ver-

de como o primeiro verde-dourado da primavera. Brilhava com essa 
luz verde e dourada entre estrelas de constelações que nunca vira. 
Girou em torno de si mesmo, tonto, desorientado, com o coração a 
bater com força, procurando um padrão conhecido no céu. Olhou 
para sul, para onde as montanhas deveriam estar, mas, até onde os 
seus olhos conseguiam seguir a luz esverdeada, só via campos nive-
lados a espalhar-se, alguns vazios, outros prontos para a colheita de 
verão numa estação que só podia ser a primavera. Nenhuma mon-
tanha. Sem picos cobertos de neve, sem a Passagem de Braccio nem 
Quileia mais além. Virou-se novamente. Nada do Castelo de Borso a 
norte ou a leste. Ou oeste?

Oeste. Com um pressentimento repentino, olhou nessa direção. Co-
linas baixas subiam e desciam numa progressão que parecia infi nita. E 
Baerd viu que as colinas estavam nuas de árvores, de erva, despidas de 
fl ores, arbustos e espinheiros, áridas, sombrias e desoladas.

— Sim, olha para lá — disse a voz grave de Donar, vinda de trás — 
e entende porque estamos aqui. Se perdermos hoje, o campo em que 
estamos fi cará tão devastado como aquelas colinas quando voltarmos 
no ano que vem. Perdemos as batalhas dessas colinas nos últimos anos. 
Estamos agora a lutar na planície e, se isto continuar, numa Noite das 
Brasas cada vez mais próxima os nossos fi lhos, ou os fi lhos deles, estarão 
encostados ao mar, e perderão a última batalha desta guerra.
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— E? — Os olhos de Baerd ainda estavam postos a oeste, nas ruínas 
acinzentadas e rochosas das colinas.

— E as colheitas irão ser más. Não apenas em Certando. E pessoas 
irão morrer, de fome ou de peste.

— Por toda a Palma? — Ele não conseguia tirar os olhos da devasta-
ção à sua frente. Teve uma visão de um mundo devastado, igual àquele. 
Estremeceu. Era doentio.

— Toda a Palma e mais além, Baerd. Não te enganes, não é uma luta 
local, uma batalha por uma pequena península. Por todo este mundo, 
e talvez além, pois dizem que o nosso não é o único mundo espalhado 
pelos Poderes entre o tempo e as estrelas.

— Carlozzi ensinou isso?
— Carlozzi ensinou isso. Se eu entendo corretamente os seus ensina-

mentos, os nossos problemas aqui estão ligados a perigos ainda maiores 
noutros lugares, em mundos que nunca vimos nem iremos ver, exceto, 
talvez, em sonhos.

Baerd abanou a cabeça, ainda encarando as ruínas a oeste.
— Isso é demasiado abstrato para mim. Demasiado complicado. 

Sou um pedreiro, por vezes um mercador, que aprendeu a lutar, mesmo 
contra a minha vontade e talento, ao longo de muitos anos. Vivo numa 
península controlada por inimigos de além-mar. Esse é o nível de mal-
dade que consigo entender.

Depois, virou as costas às colinas ocidentais e olhou para Donar. 
E, apesar do aviso que lhe tinham feito, os seus olhos arregalaram-se 
de surpresa. O moleiro estava de pé sobre duas pernas sãs, o seu cabelo 
cinzento e ralo tornara-se tão espesso e escuro como o de Baerd, os seus 
ombros estavam retos e a cabeça erguida; um homem no seu auge.

Uma mulher foi até eles e Baerd reconheceu Elena, pois não estava 
muito mudada. Parecia mais velha, menos frágil; o cabelo estava mais 
curto, ainda loiro quase branco, apesar da estranheza da luz. Viu que os 
olhos dela eram de um azul muito profundo.

— Os teus olhos eram dessa cor uma hora atrás? — perguntou.
Ela sorriu, satisfeita e tímida.
— Foi há mais de uma hora. E não sei exatamente como estou este 

ano. Para mim, muda um pouco a cada ano. De que cor estão eles agora?
— Azuis. Extremamente azuis.
— Bem, então sim, sempre foram azuis. Talvez não extremamente 

azuis... — O sorriso dela aumentou. — Queres que te diga qual é a tua 
aparência?

Havia uma incongruência, uma leveza na voz dela. Até Donar tinha 
uma expressão divertida a brincar nos lábios.
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— Diz.
— Pareces um miúdo — disse ela, com uma gargalhada curta. — 

Um miúdo de catorze ou quinze anos, sem barba, muito magro e com 
uma melena castanha que eu adoraria cortar se tivesse oportunidade.

Baerd sentiu o coração martelar no peito. Pareceu mesmo ter pa-
rado por um momento antes de voltar, arduamente, a bater. Virou-se, 
afastando-se bruscamente dos outros, olhando para as mãos. Pareciam 
diferentes. Mais macias, sem tantas rugas. E uma cicatriz feita por uma 
faca em Tregea cinco anos antes já lá não estava. Fechou os olhos, sentin-
do-se subitamente fraco.

— Baerd? — disse Elena atrás dele, preocupada. — Desculpa. Eu 
não queria...

Ele abanou a cabeça. Tentou falar, mas descobriu que não conseguia. 
Queria tranquilizá-la, a ela e a Donar, dizer-lhes que estava bem, mas 
achava, inacreditavelmente, que estava a chorar, pela primeira vez em 
quase vinte anos.

A primeira vez desde o ano em que era um miúdo de catorze anos 
proibido de ir para a guerra por ordens do seu Príncipe e do seu pai. 
Proibido de lutar e morrer com eles nas margens do Rio Deisa, onde 
tudo o que brilhava tinha terminado.

— Calma, Baerd — ouviu Donar dizer, grave e gentil. — Calma. 
Aqui há sempre uma estranheza.

Mãos femininas tocaram brevemente os seus ombros para depois o 
rodearem por trás e se fecharem no seu peito. A bochecha dela pousou 
nas suas costas e abraçou-o assim, forte, generosa, reconfortante, en-
quanto ele levava as mãos ao rosto para o cobrir enquanto chorava.

Acima deles, na Noite das Brasas, a lua cheia estava verde e doura-
da, e, em redor, os estranhos campos estavam vazios: ou haviam sido 
semeados recentemente, ou estavam cheios de grãos maduros à espera 
de serem plantados, ou ainda completamente desolados, nus e perdidos, 
a oeste.

— Eles vêm aí — disse alguém, indo ter com eles. — Vede. É melhor 
pegar nas armas.

Reconheceu a voz de Mattio. Elena soltou-o e deu um passo para 
trás. Baerd limpou os olhos e virou-se de novo para oeste.

E então percebeu que a Guerra das Brasas lhe estava a dar outra 
oportunidade. Uma oportunidade de corrigir o que havia corrido tão 
mal no mundo, no verão em que tinha catorze anos.

Sobre as colinas a oeste, ainda distantes, mas sobrenaturalmente dis-
tintos na luz sobrenatural, os Outros aproximavam-se e estavam vestidos, 
todos eles, com os uniformes de Ygrath.
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— Oh, Morian! — sussurrou, respirando fundo.
— O que vês? — disse Mattio.
Baerd virou-se. O homem estava mais magro e a sua barba negra 

cortada de forma diferente, mas era praticamente o mesmo.
— Ygratheanos — disse ele, cada vez mais impressionado. — Sol-

dados do Rei de Ygrath. Vós podeis nunca tê-los visto, tão a leste, mas é 
exatamente isso que os vossos Outros são.

Mattio fi cou pensativo de repente. Abanou a cabeça, mas foi Donar 
quem falou.

— Não te deixes enganar, Baerd. Lembra-te de onde estamos, do que 
eu disse. Não estás na nossa península, esta não é uma batalha diurna 
contra os teus invasores de além-mar.

— Eu vejo-os, Donar. Eu sei o que vejo.
— E queres que te diga que o que vejo são formas horrendas de cin-

zento e castanho-escuro, nuas e sem pelos, dançando e copulando umas 
com as outras, enquanto debocham de nós por estarem em maioria?

— E para mim, os Outros são mais uma vez diferentes — disse Mat-
tio secamente, quase com raiva. — São grandes, maiores que homens, 
com pelos nas costas que terminam num rabo como os gatos selvagens. 
Andam sobre duas pernas, mas têm garras nas mãos e dentes afi ados nas 
bocas.

Baerd voltou-se novamente, o coração martelando-lhe no peito, 
olhando para oeste à fantasmagórica luz verde de onde quer que estives-
sem. Mas ainda via, à distância, numa avalanche pelas colinas, soldados 
armados com espadas e lanças e as adagas onduladas de Ygrath.

Virou-se para Elena, um pouco desesperado.
— Não gosto de falar sobre o que vejo — sussurrou ela, baixando os 

olhos. — Eles assustam-me demasiado. São criaturas dos meus temores 
de infância. Mas não são o que estás a ver, Baerd. Acredita em mim. 
Acredita em nós. Podes ver os Outros na forma daqueles que o teu cora-
ção odeia, mas esta não é uma das batalhas do teu mundo diurno.

Ele sacudiu a cabeça numa negativa feroz. Havia algo profundo a 
surgir no seu espírito; o sangue corria-lhe nas veias. Os Outros estavam 
mais próximos, centenas deles saindo das colinas.

— Eu estou sempre a travar a mesma batalha — respondeu-lhe. A 
ela e aos dois homens. — Toda a vida. Onde quer que esteja. E sei o que 
vejo aqui. Posso dizer-vos que tenho quinze anos, não catorze, ou não 
estaria aqui. Não teriam deixado.

Ocorreu-lhe um pensamento súbito.
— Dizei, há um rio a oeste de nós, um rio mais abaixo de onde eles 

estão a sair agora?
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— Há — disse Donar. — Queres lutar aí?
Uma alegria feroz e vermelha corria através de Baerd, selvagem e 

incontrolável.
— Quero — respondeu. — Oh, se quero. Mattio, onde vamos buscar 

as nossas armas?
— Ali. — Mattio apontou para sudeste, para um pequeno campo 

próximo, onde pés de milho cresciam altos, desafi ando a estação em que 
deveriam estar. — Vem. Não tarda que eles estejam no teu rio.

Baerd não falou. Seguiu Mattio. Elena e Donar foram com eles. Ou-
tros homens e mulheres já estavam naquele campo de milho, e Baerd viu 
que colhiam os caules para serem as suas armas durante a noite. Era ab-
surdo, incrível, mas começava a perceber como funcionava aquele lugar, 
a entender a magia que estava ali a agir, e um canto da sua mente, que 
trabalhava fora e em redor da lógica severa do dia, entendeu que o cereal 
amarelo que tão ameaçado estava era a única arma possível naquela noi-
te. Eles iriam lutar pelos campos com cereais nas mãos.

Entrou com os outros no campo de milho, escolhendo com cui-
dado por onde andava e baixou-se para pegar num caule para si. Este 
soltou-se facilmente, como se quisesse ir para a sua mão naquela noite 
esverdeada. Saiu para um campo de pousio e sentiu o equilíbrio do 
caule na mão, golpeando com cuidado. Percebeu que a planta tinha 
endurecido como metal forjado. Cortava o ar com um assobio agudo. 
Testou o fi o com um dedo que escorreu sangue. O caule havia fi cado 
tão afi ado e tão confortável como qualquer espada que tivesse usado, 
e, além disso, tinha tantos lados como as famosas lâminas de Quileia, 
de séculos atrás.

Olhou para oeste. Os ygratheanos vinham a descer a colina mais 
próxima. Conseguia ver o brilho das suas armas ao luar. Isto não é um 
sonho, disse a si mesmo. Não era um sonho.

Donar estava a seu lado, sério e impassível. Mattio estava mais à 
frente, com uma expressão de desafi o intenso no seu rosto. Homens e 
mulheres reuniam-se atrás deles e por todos os lados, e todos tinham es-
padas de milho nas mãos, e todos mostravam a mesma expressão: séria, 
decidida e destemida.

— Vamos? — disse Donar, voltando-se para encarar todos. — Va-
mos combatê-los pelos campos e pelo nosso povo? Ireis comigo agora 
para a Guerra das Brasas?

— Pelos campos! — gritaram os Caminhantes Noturnos e levanta-
ram as espadas vivas na direção do céu.

O que Baerd di Tigana bar Saevar gritou, fê-lo apenas no coração 
e não em voz alta, mas avançou com todos os outros, o pé de milho na 
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mão como uma lâmina longa, para batalhar sob a pálida lua esverdeada 
daquele lugar encantado.

Quando os Outros caíam, escamosos e cinzentos, cegos e cobertos de 
vermes, nunca havia sangue. Elena sabia o motivo, pois Donar explicara 
anos antes: sangue signifi caria vida e os seus rivais naquela noite eram 
os inimigos, o oposto de qualquer tipo de vida. Quando eles caíam, aba-
tidos pelas espadas de milho, nada fl uía deles, nada escorria pela terra.

Havia tantos. Havia sempre muitos, rodopiando numa massa cin-
zenta como lesmas, saíam das colinas e espalhavam-se como um enxame 
em direção ao rio onde Donar, Mattio e Baerd tinham ido enfrentá-los.

Elena preparou-se para lutar, no meio do caos noturno, barulhento, 
confuso e em tons de verde. Estava com medo, mas sabia que podia lidar 
com aquilo. Lembrava-se do quão mortalmente apavorada estivera na 
sua primeira Guerra das Brasas, pensando em como ela — ela que mal 
conseguia levantar uma espada no mundo diurno — poderia combater 
as criaturas que via, horrendas como pesadelos.

Donar e Verzar tinham-lhe acalmado os medos: ali, naquela noite 
verde e mágica, era a alma e o espírito que importavam, ali era a coragem 
e o desejo que moldavam e conduziam os corpos em que se encontra-
vam. Elena sentia-se muito mais forte nas Noites das Brasas, muito mais 
ágil e rápida. Isso também a assustara, na primeira vez e mesmo depois: 
sob aquela lua verde, ela era alguém que podia matar. Compreender isso 
era algo com que tinha de lidar, um ajustamento a fazer. Todos o faziam, 
em maior ou menor grau. Nenhum era exatamente o mesmo que sob o 
sol ou sob as duas luas do seu lar. O corpo de Donar naquela noite de 
guerra refl etia uma imagem perdida do que ele havia sido, a cada ano 
mais distante.

Assim como Baerd, claramente, também refl etia uma imagem dis-
tante, mais do que teriam imaginado ou esperado. Quinze anos, havia 
ele dito. Não catorze, ou não teriam permitido. Ela entendera, mas não 
tinha tempo para juntar as peças. Não naquele momento. Os Outros es-
tavam no rio e agora tentavam escalar as margens, usando as formas 
horríveis que a sua mente lhes dera.

Desviou-se do golpe de machado de uma criatura que pingava água 
enquanto subia a margem; ao mesmo tempo, cerrou os dentes e golpeou 
para baixo com uma letalidade instintiva que jamais teria conhecido 
como sua. Sentiu a sua lâmina, a sua espada viva, esmagar com força a ar-
madura escamosa e enterrar-se no corpo infestado de vermes do inimigo.

Libertou a arma com esforço, odiando o que havia feito, mas odian-
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do os Outros ainda mais, infi nitamente mais. Virou-se, bloqueando ou-
tro golpe por pouco, e recuou um passo enquanto dois novos agressores 
— de mandíbulas abertas — surgiam à sua direita. Levantou a espada 
numa tentativa desesperada de se proteger.

De repente, apenas um dos Outros estava à sua frente. E depois, nem 
ele.

Baixou a lâmina e olhou para Baerd — o estranho da estrada —, 
ele que era a promessa dada pela noite. Ele sorriu sombriamente, os lá-
bios apertados, em pé sobre os corpos dos Outros que havia acabado de 
matar. Ele sorria. Salvara-lhe a vida, mas não lhe disse nada. Virou-se e 
dirigiu-se para a margem do rio. Ela viu-o ir, viu o seu corpo de rapaz 
marchar para o meio da batalha e não teve a certeza se devia abrir cami-
nho a uma torrente de esperança devido à sua perícia mortal ou lamen-
tar a expressão nos olhos demasiado jovens.

Novamente, não tinha tempo para tais pensamentos. O rio fervia e 
borbulhava com a agitação dos Outros enquanto atravessavam. Gritos 
de dor, de raiva e de fúria cortavam a noite verde como lâminas sono-
ras. Viu Donar na margem sul brandindo a espada com as duas mãos, 
rodando-a em círculos. Viu Mattio a seu lado, cortando e golpeando, 
os pés fi rmes entre os corpos caídos, absoluto na sua coragem. Ao seu 
redor, os Caminhantes Noturnos de Certando lançavam-se no caldeirão 
da guerra.

Viu uma mulher cair, seguida por outra, derrubadas e dilaceradas 
pelas criaturas do Oeste. Ouviu-se gritar, de fúria e repulsa, e voltou para 
a beira do rio, correndo para onde Carenna estava, golpeando com a es-
pada à sua frente, o sangue — que era vida e promessa de vida — a arder 
com a necessidade de os mandar de volta. Naquela noite, e novamente 
dali a um ano, e mais um depois, e depois, e depois, em cada uma das 
Noites das Brasas, para que o plantio da primavera pudesse frutifi car, 
para que a terra pudesse dar frutos no outono. Naquele ano e no próxi-
mo e no que viria depois.

No meio daquele caos de som e movimento, Elena olhou para cima. 
Verifi cou a posição da lua que ainda subia e, depois — não conseguiu 
impedir-se —, olhou para a colina devastada mais próxima, do outro 
lado do rio, com a preocupação a apertar-lhe o peito. Não havia nin-
guém aí. Ainda.

Mas haveria. Tinha quase a certeza que haveria. E depois? Afastou o 
seu pensamento. O que fosse acontecer, aconteceria. Ao seu redor, havia 
a guerra, ali e naquele momento, e terror mais do que sufi ciente nos Ou-
tros reunidos à sua frente, surgindo dos dois lados do rio.

Desviou os pensamentos da colina e avançou com força, sentindo a 
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lâmina bater num ombro escamoso. Ouviu o Outro fazer um som mo-
lhado, gorgolejante. Puxou a espada e virou para a esquerda a tempo de 
bloquear um golpe lateral, lutando para manter os pés no lugar. A mão 
livre de Carenna abraçou-a por trás; apesar de não ter tempo de olhar, 
sabia de quem se tratava.

Havia selvajaria sob as estrelas desconhecidas, sob a luz verde da-
quela lua, havia frenesim e caos. Havia gritos e berros por todo o lado, 
e as margens do rio estavam lamacentas, escorregadias e traiçoeiras. Os 
Outros que atacavam Elena estavam molhados e eram cinzentos, escure-
cidos por parasitas e feridas abertas. Cerrou os dentes e lutou, deixando 
a agilidade do seu corpo da Noite das Brasas ser guiada pela sua alma, 
o caule que era a sua espada dançando com a vida que parecia vir tanto 
dele mesmo como dela. Estava coberta de lama e água. Tinha a certeza 
que havia sangue, mas não tinha tempo de verifi car, não havia tempo 
para fazer nada além de bloquear, golpear e cortar; lutar para se manter 
em pé, nos barrancos perto do rio, pois cair seria morrer.

Sentira, em lampejos súbitos e alucinatórios, Donar ao lado dela e 
de Carenna por algum tempo. Depois, viu-o afastar-se com alguns dos 
outros para interromper uma movimentação a sul. Baerd foi até à sua es-
querda em algum momento, protegendo-lhe o fl anco aberto, mas quan-
do olhou — a lua ia já bem alta —, ele partira.

Então, viu para onde. Estava no rio, sem esperar que os Outros fos-
sem até ele. Estava a atacá-los na água, gritando palavras incoerentes que 
ela não conseguia entender. Ele era magro, jovem, bonito e letal. Ela viu 
os corpos dos Outros a empilhar-se aos seus pés, como lodo cinzento 
bloqueando o curso da água. Sabia que ele os via de forma diferente. 
Ele contara o que vira; via soldados de Ygrath, de Brandin, o Tirano do 
Oeste.

A sua lâmina quase desaparecia num borrão, de tão rápida. Com 
água até aos joelhos, mantinha-se fi rme como uma árvore, e eles não 
conseguiam fazê-lo recuar nem sobreviver aos seus golpes. Os Outros 
estavam a afastar-se dele, lutando para recuar, tentando abrir caminho 
no meio dos seus mortos para conseguirem avançar pelo rio. Ele recha-
çava-os, lutando sozinho na água — com o luar estranho no seu rosto 
e no caule vivo que era a sua espada, e era um menino de quinze anos. 
Apenas isso. O coração de Elena condoeu-se por ele, mesmo enquanto 
combatia um cansaço avassalador.

Forçou-se a manter a posição, a norte de Baerd, mais acima na mar-
gem lamacenta. Carenna estava agora mais a sul, ao longo do rio, lutan-
do ao lado de Donar. Dois homens e uma mulher de outra aldeia apa-
receram ao lado de Elena e, juntos, os quatro lutaram pela sua extensão 
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de chão escorregadio, tentando mexer-se em uníssono, como uma só 
mente.

Não eram guerreiros, não haviam sido treinados para a luta. Eram 
agricultores e mulheres de agricultores, moleiros, ferreiros, tecelões, pe-
dreiros e serventes, pastores de cabras das colinas de Braccio. Cada um 
deles, porém, nascera empelicado nas terras altas e destinado na infância 
aos ensinamentos de Carlozzi para a Guerra das Brasas. Sob a lua verde 
— que ultrapassara o auge e estava a pôr-se —, a paixão nas suas almas 
ensinava-lhes as mãos a falarem pela vida com as lâminas em que o mi-
lho se havia tornado.

E assim, os Caminhantes Noturnos de Certando batalharam jun-
to daquele rio, lutando pelo sonho mais antigo e profundo dos vastos 
campos plantados para lá de todas as muralhas das cidades. Um sonho 
de terra, do solo que dava vida, rico, húmido e fl orescente no seu ciclo 
de estações e anos, um sonho de fazer os Outros recuarem mais, e ainda 
mais, e fi nalmente desaparecerem, num ano brilhante que nenhum deles 
jamais viveria para ver.

Houve um momento, no meio do tumulto e do frenesim, da violên-
cia barulhenta, confusa e aleatória na beira do rio, em que Elena e os três 
companheiros conseguiram respirar. Ela teve tempo para olhar e ver que 
os inimigos estavam a diminuir no rio. Que os Outros estavam espalha-
dos, desorganizados e confusos, a oeste. Viu Baerd afundar-se mais no 
rio, com água pela cintura, gritando para que os inimigos fossem até ele, 
amaldiçoando-os numa voz tão atormentada que pouco se parecia com 
a sua.

Elena mal conseguia manter-se em pé. Apoiou-se na espada, inspi-
rando aos soluços, totalmente exausta. Olhou em redor e viu que um dos 
homens que tinham lutado a seu lado estava apoiado num dos joelhos, 
apertando o ombro direito. Sangrava por um corte feio e irregular. Ajo-
elhou-se junto a ele, tentando, sem forças, rasgar um pedaço de roupa 
para fazer uma ligadura. Mas ele impediu-a.

Fez com que parasse, tocando-lhe no ombro e, em silêncio, apon-
tou para o outro lado do rio. Ela olhou nessa direção, para oeste, com o 
medo de novo a crescer. E, nesse momento de vitória aparente, Elena viu 
que o topo da colina mais próxima já não estava vazio. Que havia algo lá.

— Olhai! — gritou um homem, mais abaixo no rio. — Ele está de 
novo com eles. É o nosso fi m!

Outras vozes ecoaram aquele grito nas margens do rio, em lamento, 
horror e medo, pois viam, todos agora viam, que a fi gura de sombras 
tinha chegado. No recanto mais escuro do seu coração, Elena sabia que 
ele chegaria.
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Como sempre fi zera nos últimos anos. Quinze, vinte anos; mas nun-
ca antes, segundo o que Donar dissera. Quando a lua começava a pôr-se, 
verde e cheia, precisamente quando — na maioria das vezes — parecia 
que teriam uma hipótese de forçar os Outros a recuar, aquele vulto escu-
ro aparecia, envolto em névoa e neblina, como se amortalhado, atrás das 
fi leiras inimigas.

Era aquela fi gura que os Caminhantes viam avançar nos anos das 
suas derrotas, quando recuavam, escorraçados. Era ele que pisava nos 
lugares amargamente disputados, os campos perdidos, e os reclamava 
para si. Doença, peste e desolação espalhavam-se por onde ele passava, 
por onde ele pisasse.

Encontrava-se na colina devastada a oeste do rio, com nuvens de 
neblina a subir e a fl uir em seu redor. Elena não conseguia ver-lhe o 
rosto — nunca nenhum deles conseguira —, mas, no meio do fumo e da 
escuridão, viu-o levantar as mãos e esticá-las na direção deles, tentando 
alcançar os Caminhantes nas margens do rio. Quando o fez, Elena sentiu 
uma onda repentina de frio tomar o seu coração, um arrepio terrível e 
entorpecedor. As suas pernas começaram a tremer. Viu que as suas mãos 
tremiam e parecia que não havia nada, mas mesmo nada, que pudesse 
fazer para conservar a coragem.

Do outro lado do rio, os Outros, o exército dele — ou os seus alia-
dos, ou projeções amorfas do seu espírito —, viram-no esticar os braços 
em direção ao campo de batalha. Elena ouviu a súbita exaltação dos seus 
gritos, viu-os agrupar-se a oeste do rio para atacarem novamente. E lem-
brou-se, cansada, exaurida, com um desespero sombrio a alcançar-lhe o 
coração, de que tinha sido exatamente assim no ano anterior, e na prima-
vera antes disso, e na primavera anterior também. O espírito doeu-lhe 
com o conhecimento da perda que viria, mesmo enquanto lutava para 
encontrar uma forma de preparar o seu corpo exausto para enfrentar 
outro ataque.

Mattio estava ao seu lado.
— Não! — ouviu-o dizer, com uma insistência entorpecida, deses-

perançada, lutando cegamente contra o poder daquela fi gura na colina. 
— Desta vez, não! Não! Deixai que me matem! Não volteis a recuar!

Ele mal conseguia falar e ela viu que sangrava. Tinha um corte no 
fl anco direito, outro na perna. Quando se endireitou para ir até ao rio, 
ela viu que coxeava. Mesmo assim, caminhava, avançando na direção 
daquilo que era atirado contra eles. Elena sentiu um soluço escapar da 
sua garganta seca.

E agora os Outros estavam de novo a vir. O homem ferido ao seu 
lado levantou-se com difi culdade, segurando a espada na mão esquerda, 
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o braço direito a pender, inútil. Adiante, nas margens do rio, viu homens 
e mulheres tão ou mais feridos. Todos, porém, estavam de pé e erguiam 
as espadas. Com amor, com uma sensação de orgulho que quase doía, 
Elena viu que os Caminhantes Noturnos não estavam a recuar. Nenhum 
deles. Estavam prontos para defender aquela posição ou, pelo menos, 
tentar. Alguns iriam morrer ali, bem o sabia. Muitos iriam morrer.

Então Donar surgiu ao seu lado e Elena encolheu-se ao ver a expres-
são no seu rosto pálido.

— Não — disse ele. — Isto é uma loucura. Temos de recuar. Não te-
mos escolha. Se perdermos muitos hoje, será pior na próxima primavera. 
Eu tenho de ganhar tempo, esperando que alguma coisa faça diferença.

As palavras pareciam sair arranhando-lhe a garganta e Elena sen-
tiu as lágrimas começarem a correr, tanto de exaustão como de tudo o 
resto. E, mesmo enquanto acenava, do abismo do seu cansaço, tentando 
fazer com que Donar visse que compreendia, que o apoiava, tentando 
aliviar a crueza da dor dele, mesmo enquanto os Outros se aproxima-
vam, triunfantes, horrendos, descansados, percebeu que Baerd não es-
tava com eles. Virou-se para o rio, à sua procura, e foi assim que viu o 
milagre começar.

Nunca teve dúvida alguma, absolutamente nenhuma. Desde o momen-
to em que a fi gura envolta em névoas apareceu na colina escura, Baerd 
soube o que era. De alguma forma estranha, soubera mesmo antes de a 
imagem de sombra aparecer. Compreendeu que era por isso que estava 
ali. Donar podia não saber, mas fora por isso que o Ancião sonhara com 
a chegada de alguém, fora por isso que os passos de Baerd o tinham leva-
do até onde Elena vigiava a escuridão. Parecia ter sido há muito tempo.

Não conseguia ver o vulto claramente, mas não importava, realmen-
te não. Sabia o que estava a acontecer. Era como se todas as tristezas, li-
ções e difi culdades da sua vida, da sua e de Alessan, o tivessem levado até 
ao rio sob aquela lua verde, para que alguém soubesse exatamente o que 
aquela fi gura na colina era, para que soubesse a natureza do seu poder. O 
poder ao qual os Caminhantes Noturnos eram incapazes de resistir por 
não o entenderem.

Ouviu algo bater na água atrás dele e soube, por instinto, que era 
Mattio. Sem se voltar, entregou-lhe a sua estranha espada. Os Outros 
— os ygratheanos dos seus sonhos e do seu ódio — agrupavam-se nova-
mente na margem ocidental.

Ignorou-os. Eram apenas ferramentas. Naquele momento, não tinham 
a menor importância. Haviam sido derrotados pela coragem de Donar e 
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dos Caminhantes; apenas aquela sombra importava, e Baerd sabia o que era 
necessário para lidar com ela. Não a habilidade com lâminas, nem mesmo 
com aquelas espadas de cereal. Agora estavam para além disso.

Respirou fundo e levantou as mãos, apontando-as para a fi gura 
amortalhada na colina, exatamente como ela estava a apontar para eles. 
E com o coração cheio, transbordando com a velha mágoa e com uma 
nova certeza, consciente de que Alessan diria melhor, mas sabendo que 
aquela tarefa se tornara sua, e também sabendo o que precisava de ser 
feito, Baerd gritou alto, na estranheza da noite:

— Desaparece! Não temos medo de ti! Eu sei o que és e onde está o 
teu poder! Vai-te embora ou eu digo agora o teu nome e tiro-te a força. 
Nós os dois conhecemos o poder dos nomes esta noite!

Gradualmente, os gritos roucos diminuíram do outro lado, e os 
murmúrios dos Caminhantes desapareceram. Tudo fi cou muito silen-
cioso, mortalmente silencioso. Baerd podia ouvir a respiração pesada e 
dolorosa de Mattio logo atrás de si. Não olhou para trás. Esperou, con-
tendo-se para não penetrar no nevoeiro que envolvia a fi gura na colina. 
E, enquanto observava, viu, com esperança no coração, que os braços 
levantados tinham baixado um pouco, que a névoa que escondia a ame-
aça se dissipara um pouco.

Não esperou mais.
— Desaparece! — voltou a gritar, ainda mais alto, com uma certeza 

retumbante na voz. — Eu disse que te conheço, e é verdade. Tu és o espí-
rito dos nossos violadores. A presença de Ygrath, e de Barbadior, nesta 
península. Os dois! És a tirania numa terra que já foi livre. És tu a des-
truição e a ruína destes campos. Usaste a tua magia no Oeste para criar 
uma profanação, para obliterar um nome. O teu poder vem da escuridão 
e da sombra sob esta lua, mas eu conheço-te, sei o teu nome, e, assim, to-
das as tuas sombras devem desaparecer!

Olhou, e, enquanto proferia as palavras que lhe vinham à mente, 
podia ver que eram verdadeiras! Estava a acontecer. Podia ver a névoa a 
dissipar-se, como se levada pelo vento. No entanto, mesmo no meio da 
euforia, algo o conteve: a consciência de que aquela vitória era apenas 
ali, apenas naquele lugar irreal. O seu coração estava cheio e vazio ao 
mesmo tempo. Pensou no pai a morrer no Deisa, na mãe, em Dianora, e 
as suas mãos caíram rígidas ao seu lado, embora ouvisse os murmúrios 
de esperança incrédula atrás dele.

Mattio sussurrou algo com uma voz embargada. Baerd sabia que era 
uma oração.

Os Outros andavam de um lado para o outro, desorganizados, a 
oeste do rio. Enquanto Baerd, imóvel, observava, de palmas das mãos 
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viradas para cima, o coração em tumulto, outras sombras que cercavam 
o líder espalhavam-se e começavam a desaparecer na beira da colina. Por 
um momento, Baerd julgou ter visto claramente a fi gura. Julgou vê-la 
barbuda, magra e de estatura média, e sabia qual dos Tiranos podia ser, 
qual tinha vindo do Oeste. E, ao ver isso, algo surgiu dentro dele, como 
uma onda rebentando contra a sua alma.

— A minha espada! — pediu, rouco. — Depressa!
Esticou a mão para trás e Mattio passou-lhe a espada. À frente deles, 

os Outros começavam a recuar, lentamente a princípio, mas cada vez 
mais depressa, até que começaram a correr. Aquilo, porém, não impor-
tava nem um pouco.

Baerd olhou para o vulto na colina. Viu as últimas sombras sopradas 
para longe e levantou mais uma vez a voz, gritando com a paixão pre-
sente na sua alma.

— Espera por mim! Se és Ygrath, se és realmente o feiticeiro de Ygra-
th, quero-te! Fica, eu vou a caminho! Em nome do meu pai e do meu lar, 
eu vou apanhar-te! Sou Baerd di Tigana bar Saevar!

Descontrolado, ainda a gritar o desafi o, seguiu em frente, espalhan-
do água até escalar para fora do rio, na outra margem. A terra arruinada 
entrava fria como gelo nas suas botas molhadas. Percebeu que entrara 
num terreno em que não havia lugar para a vida, mas, naquela noite, 
com aquela fi gura à sua frente na colina, isso não importava. Não im-
portava se ele morresse.

O exército dos Outros estava em fuga, deitando fora as armas en-
quanto corriam. Não havia ninguém para o enfrentar. Olhou novamen-
te para cima. A lua parecia estar a pôr-se demasiado depressa. Naquele 
momento, era como se estivesse a descansar, redonda e imensa, no topo 
da colina negra. Baerd viu o vulto que ali estava destacado contra a lua 
verde. As sombras tinham desaparecido e quase as via a espalharem-se 
pelas terras mortas à sua volta.

Foi quando ouviu uma longa gargalhada de troça, como que em res-
posta ao grito do seu nome. Era a gargalhada dos seus sonhos, a garga-
lhada dos soldados no ano da queda. Ainda a gargalhar, sem pressa, a 
fi gura sombria virou-se e desceu do topo da colina, dirigindo-se a oeste.

Baerd desatou a correr.
— Baerd, espera! — ouviu a mulher chamada Carenna gritar atrás 

de si. — Não podes estar nas terras devastadas quando a lua se puser. 
Volta! Nós vencemos!

Eles tinham vencido. Mas ele não, independentemente do que os 
Caminhantes das terras altas pensassem ou dissessem. A sua luta, sua e 
de Alessan, não estava mais perto de terminar do que estivera antes da-
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quela noite. O que quer que tivesse feito pelos Caminhantes Noturnos de 
Certando, a vitória daquela noite não fora dele, não poderia ser. Sabia-o 
no fundo do coração. E o seu inimigo, a imagem do ódio entranhado na 
sua alma, também o sabia e ria-se dele, fora do seu alcance, além do topo 
da colina baixa.

— Espera por mim! — berrou de novo Baerd, rasgando a noite com 
a sua voz jovem e perdida.

Correu, precipitando-se pela terra morta, com o coração a reben-
tar de necessidade de velocidade. Passou por remanescentes do exército 
e matou-os enquanto corria, sem desacelerar. Eles pouco importavam, 
mas isso faria diferença para os Caminhantes na sua guerra no ano se-
guinte. Os Outros espalharam-se para norte e sul, para longe dele e da 
linha que levava à colina. Baerd chegou ao sopé e subiu, lutando para se 
manter em pé no solo frio e devastado. Então, chegou ao topo com um 
pulo e um suspiro.

Estava no topo, exatamente onde a fi gura de sombras havia estado, e 
olhou para oeste, para os vales vazios e para as colinas arruinadas à sua 
frente; não viu nada. Não havia ninguém ali.

Rapidamente, virou-se para norte e depois para sul, o peito a subir e 
a descer, e viu que o exército dos Outros também parecia ter-se dissolvi-
do. Voltou-se para oeste e então entendeu.

A lua verde havia-se posto.
Estava sozinho naquela terra devastada, sob um arco claro de estre-

las brilhantes e estranhas. Tigana não estava mais perto de voltar a existir 
do que antes. O seu pai ainda estava morto e nunca voltaria para ele, e a 
sua mãe e irmã estavam mortas ou perdidas em algum lugar do mundo.

Baerd caiu de joelhos na colina arruinada. O solo estava gelado 
como o inverno. Mais gelado ainda. A espada escorregou-lhe dos dedos, 
subitamente insensíveis. Olhou para as mãos à luz das estrelas, as mãos 
fi nas do rapaz que fora, e, então, cobriu o rosto com aquelas mãos pela 
segunda vez naquela Noite das Brasas e chorou como se o seu coração 
estivesse a partir-se naquele momento, como se já não se tivesse quebra-
do muito tempo antes.

Elena alcançou a colina e começou a subir. Estava sem fôlego de tanto 
correr, mas a subida não era íngreme. Mattio agarrara-lhe no braço quan-
do ela entrara no rio, dissera que ela poderia morrer se estivesse nas terras 
arru inadas depois de a lua se pôr, mas Donar dissera que estaria tudo 
bem. Donar não conseguia parar de sorrir desde que Baerd fi zera a fi gura 
sombria recuar. Havia uma glória atordoada e incrédula no seu rosto.
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A maioria dos Caminhantes, feridos e exauridos, bêbados de triun-
fo, haviam voltado para o campo, onde recolhiam as armas. Dali, seriam 
levados para casa antes de o sol nascer. Sempre fora assim.

Evitando cuidadosamente os olhos de Mattio, Elena cruzara o rio 
para ir atrás de Baerd. Podia ouvir a cantoria começar atrás de si en-
quanto prosseguia. Sabia o que iria acontecer nos buracos acolhedores e 
na escuridão daqueles campos depois de uma vitória das Brasas. Elena 
sentiu o pulso acelerar só de pensar nisso. Também tinha uma boa ideia 
de como estava o rosto de Mattio ao vê-la afastar-se, entrando no rio e 
saindo do outro lado. Intimamente, pediu desculpa, mas não diminuiu 
o passo enquanto prosseguia, e, a meio do caminho até à colina, desatou 
a correr, tomada por um medo súbito pelo homem que procurava, e por 
ela mesma, sozinha naquela vastidão escura e vazia.

Baerd estava sentado no topo da colina, onde a fi gura sombria es-
tivera parada à frente da lua que se punha, antes de fugir. Ergueu os 
olhos quando ela se aproximou, e uma expressão estranha, assustada, 
cruzou-lhe o olhar por um instante na escuridão mal iluminada pelas 
estrelas.

Elena parou, insegura.
— Sou eu — disse, tentando recuperar o fôlego.
— Desculpa-me — disse ele, depois de um momento de silêncio. 

— Não estava à espera de ninguém. Por um instante... por um instante 
pareceste exatamente uma... algo que eu vi quando era menino. Algo que 
me mudou a vida.

Elena não sabia o que dizer. Não tinha planeado nada além de che-
gar ali. Agora que o havia encontrado, estava subitamente insegura de 
novo. Sentou-se na terra morta, encarando-o. Ele observou-a, mas não 
disse mais nada.

Ela respirou fundo e disse, bravamente:
— Devias estar à espera de alguém. Devias saber que eu viria. — En-

goliu em seco, com o coração a martelar-lhe no peito.
Por um longo instante, Baerd fi cou muito quieto, a cabeça levemente 

inclinada para um lado, como se escutasse o eco das palavras dela. De-
pois, sorriu. E o seu rosto, tão jovem e magro, iluminou-se, assim como 
os seus olhos vazios e doloridos.

— Obrigado. Obrigado por isso, Elena. — Era a primeira vez que ele 
usava o seu nome. O som das vozes a cantar podia ser ouvido à distância. 
Acima deles, as estrelas estavam quase impossivelmente brilhantes con-
tra a cúpula escura do céu.

Elena sentiu-se corar. Olhou para baixo, para longe do olhar fi rme 
dele.
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— Afi nal, é perigoso estar aqui nas terras mortas e tu não saberias. 
Nunca estiveste aqui antes. Como nós, quero dizer. Nem sequer sabes 
como voltar para casa — disse, embaraçada.

— Faço uma ideia — respondeu ele, sério. — Imagino que temos até 
ao amanhecer. E, de qualquer maneira, estas já não são terras mortas. 
Reconquistámo-las esta noite. Elena, olha para o chão por onde andaste.

Ela virou-se para olhar para trás. E prendeu a respiração, admirada, 
maravilhada, ao ver que, pelo caminho que percorrera até à colina, fl ores 
brancas desabrochavam no que havia sido terra árida. Enquanto olhava, 
as fl ores espalhavam-se em todas as direções a partir dos sítios por onde 
passara. Lágrimas vieram-lhe aos olhos e transbordaram, descendo de-
simpedidas pelo seu rosto, turvando-lhe a visão. Mas tinha visto o bas-
tante. Aquela era a resposta da terra ao que tinham feito naquela noite. 
Aquelas delicadas fl ores brancas a nascer sob as estrelas eram a coisa 
mais bonita que havia visto nos seus dias.

— Foste tu que fi zeste isto, Elena. Por estares aqui — disse ele, em 
voz baixa. — Tens de ensinar isto a Donar, a Carenna e aos outros. Quan-
do vences a batalha, não é apenas uma questão de manter a fronteira. É 
preciso seguir os Outros e espantá-los, Elena. É possível recuperar terras 
perdidas em batalhas de anos anteriores.

Ela estava a abanar a cabeça, ouvindo nas palavras dele um eco de 
algo conhecido e esquecido há muito tempo.

— A terra nunca está totalmente morta. Pode sempre voltar. Não é 
esse o signifi cado do ciclo das estações e anos? — disse ela, retomando 
aquela memória. Limpou as lágrimas e olhou para ele.

O seu rosto, na escuridão, estava demasiado triste para um momen-
to como aquele. Elena desejou conhecer uma forma de afastar aquela 
tristeza, e não apenas por aquela noite.

— Isso é quase totalmente verdade, suponho — disse Baerd. — Talvez 
seja verdade para as grandes coisas. As pequenas podem morrer. Pessoas, 
sonhos, um lar.

Por impulso, Elena estendeu a mão e pegou na dele. Era fi na e ma-
gra e fi cou na sua sem se mexer, sem resposta. À distância, a leste do 
rio, os Caminhantes Noturnos cantavam músicas para celebrar e dar as 
boas-vindas à primavera, para gritar as bênçãos da estação nas colheitas 
que chegariam com o verão. Elena queria, de todo o coração, ser mais 
sábia para ter uma resposta ao que estava a magoar tão profundamente 
aquele homem.

— Se morremos — disse Elena —, isso faz parte deste ciclo. Volta-
remos de outra forma. — Mas esse era o pensamento de Donar, a sua 
forma de falar, não a dela.
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Baerd fi cou em silêncio. Ela olhou para ele, mas não conseguiu en-
contrar mais nada para dizer que não soasse errado ou que não fossem 
palavras de outra pessoa. Por isso, pensando que falar o ajudaria, per-
guntou:

— Disseste que conhecias aquela fi gura. Como, Baerd? Podes di-
zer-me?

Era um prazer estranho, quase ilícito, dizer o nome dele. Ele sor-
riu-lhe, de forma doce. Tinha um rosto gentil, especialmente quando tão 
jovem como naquele momento.

— Donar tinha todas as pistas, assim como Mattio, todos vós. Há 
vinte anos que têm perdido, pelo que me contaram. Donar disse que eu 
estava demasiado ligado às batalhas transitórias do dia, lembras-te?

Elena assentiu.
— Ele não estava totalmente errado — continuou. — Eu vi solda-

dos ygratheanos aqui, mas não eram reais, claro. Entendo isso agora, por 
mais que quisesse que fossem. Mas eu também não estava totalmente 
errado. — Pela primeira vez, a sua mão respondeu à pressão da dela. — 
Elena, o mal alimenta-se de si mesmo. E os males do dia, mesmo que 
transitórios, têm de aumentar o poder do que vós enfrentais aqui nas 
Noites das Brasas. Tem de ser, Elena, não há outra maneira. Tudo se liga. 
Não podemos dar-nos ao luxo de olhar apenas para os nossos próprios 
objetivos. Essa foi a lição que o meu amigo mais querido me ensinou. Os 
Tiranos da nossa península prepararam um mal que vai além de quem 
governa em determinado ano. E esse mal espalhou-se pelo campo de 
batalha onde combateis a Escuridão em nome da Luz.

— Escuridão aumentando a Escuridão — disse ela, sem saber ao 
certo porquê.

— Exatamente — disse Baerd. — Exatamente isso. Agora entendo as 
vossas batalhas aqui, o quão além elas vão da minha própria guerra no 
mundo diurno. Mas ir mais além não signifi ca não ter ligação. Esse foi 
o erro de Donar. Esteve sempre à frente dele, mas ele não conseguia ver.

— E o nome? — perguntou Elena. — O que tem o nome a ver com 
isso?

— O nome tem tudo a ver com isso — disse Baerd, em voz baixa. 
Tirou a mão de cima da dela e esfregou os olhos. — Os nomes têm ainda 
mais importância aqui, neste lugar mágico, do que no mundo em que 
nós, mortais, vivemos e morremos.

Hesitou. E, depois de um silêncio, mais profundo ainda em compa-
ração aos cantos que ouviam ao longe, sussurrou:

— Ouviste-me quando eu disse o meu nome?
Quase parecia uma pergunta tola. Ele gritara com toda a força. To-
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dos tinham ouvido, mas a expressão dele estava demasiado intensa para 
ela fazer qualquer coisa além de responder.

— Sim. Disseste que te chamas Baerd di Tigana bar Saevar.
Movendo-se muito devagar, deliberadamente, Baerd estendeu a 

mão e pegou na dela, levando-a aos lábios como se ela fosse a senhora de 
um dos castelos das terras altas, não a fi lha viúva de um carpinteiro da 
aldeia abaixo de Borso.

— Obrigado — disse ele, com a voz estranha. — Muito obrigado. Eu 
pensei... pensei que talvez fosse diferente esta noite. Aqui.

As costas da sua mão formigaram onde os lábios dele lhe tocaram e 
o seu pulso fi cou rápido e errático de repente. Tentando manter a com-
postura, Elena perguntou:

— Não entendo. Que fi z eu?
A tristeza dele ainda estava ali, mas de alguma forma parecia mais 

suave, menos crua no seu rosto.
— Tigana é o nome de uma terra que foi tomada. A sua perda é par-

te do mal que trouxe aquele vulto sombrio para esta colina, para todos 
os vossos campos de batalha nos últimos vinte anos — disse ele, com 
bastante calma. — Elena, podes não entender isto completamente, mas 
acredita em mim quando digo que não poderias ouvir esse nome se eu 
o dissesse na tua aldeia, à luz do dia ou sob as duas luas. Nem mesmo se 
eu falasse tão perto de ti como estou agora ou se o gritasse mais alto do 
que fi z lá no rio.

E, então, fi nalmente, ela entendeu. Não todo aquele somatório com-
plicado do que ele tentava transmitir, mas o que realmente lhe importa-
va mais: a origem da sua tristeza, daquela expressão no escuro dos seus 
olhos.

— E Tigana é o teu lar — afi rmou. Não era uma pergunta. Ela sabia.
Ele concordou, calmo. Ela percebeu que ainda estava a segurar a sua 

mão.
— Tigana é a minha casa — repetiu ele. — Chamam-lhe agora Baixa 

Corte.
Ela fi cou em silêncio por muito tempo, pensando.
— Tens de falar sobre isso com Donar. Antes que o amanhecer nos 

leve de volta. Pode ser que ele conheça alguma coisa, algo que possa fazer 
para ajudar. E ele vai querer ajudar.

A expressão dele alterou-se por um momento e depois disse:
— Vou fazer isso. Vou falar com ele antes de partir.
Os dois fi caram em silêncio. Antes de partir. Elena afastou aquilo o 

melhor que pôde. Percebeu que tinha a boca seca e o coração ainda batia 
com força, quase tanto como em batalha. Baerd não se moveu. Ele estava 
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tão jovem. Quinze anos, dissera. Ela olhou para o outro lado, de novo 
insegura, e viu que em redor deles a colina estava coberta por um tapete 
de fl ores brancas.

— Olha! — disse, deliciada e admirada.
Ele olhou em redor e sorriu, um sorriso vindo do coração.
— Trouxeste-as contigo.
Abaixo deles e a leste, no campo de milho do outro lado do rio, ape-

nas umas poucas vozes ainda cantavam. Elena sabia o que aquilo signi-
fi cava. Aquela era a primeira da Noite das Brasas da primavera. O início 
do ano, do ciclo de plantio e colheita. E, naquela noite, haviam vencido a 
batalha. Sabia o que estava a acontecer entre homens e mulheres naque-
le campo. Acima deles, as estrelas pareciam ter-se aproximado, estando 
quase tão perto como as fl ores.

Engoliu em seco, reunindo coragem de novo.
— Há outras coisas diferentes esta noite. Aqui.
— Eu sei — disse Baerd, suavemente.
E ele fi nalmente moveu-se e ajoelhou-se diante dela, entre todas 

aquelas fl ores brancas. Então, soltou-lhe a mão, apenas para que, com 
ambas as suas, pudesse segurar o rosto dela, com tanto cuidado como 
se temesse que ela quebrasse ou se magoasse com o toque. Acima do 
trovão cada vez mais alto que era o seu pulso, Elena ouviu-o suspirar o 
seu nome, como se fosse uma oração, e teve tempo de responder com o 
dele — com o nome completo dele, como um presente — antes que ele 
levasse os lábios até aos dela.

Não poderia ter falado depois disso, pois o desejo submergiu-a e 
levou-a como algo — um pedaço de madeira, um fragmento de casca de 
árvore — transportado por uma onda grande e veloz. Mas Baerd esta-
va com ela. Estavam juntos naquele lugar, e estavam nus entre as fl ores 
brancas que haviam acabado de nascer na colina.

Puxou-o para baixo e para dentro dela, sentindo o lamento da nos-
talgia e uma ternura dolorosa. Elena olhou por um momento para além 
dele, para as estrelas luminosas, dispostas em círculo naquela Noite das 
Brasas. E ocorreu-lhe, como um pensamento alegre e maravilhoso, que 
cada um daqueles diamantes que eram as estrelas tinha um nome.

Então, o ritmo de Baerd mudou em cima dela, mudando também o 
desejo desperto dela, e todos os seus pensamentos se espalharam como 
poeira soprada entre as estrelas. Ergueu a cabeça para que a sua boca 
pudesse encontrar a dele e fechou os braços em redor dele, puxando-o 
para si. Fechou os olhos, e ambos deixaram aquela grande onda levá-los 
para o início da primavera.
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C A P Í T U L O  X I I

O frio e as cãibras acordaram Devin quase uma hora antes do ama-
nhecer. Demorou um momento para se lembrar de onde se encon-

trava. Ainda estava escuro no quarto. Massajou o pescoço e escutou a 
respiração tranquila de Catriana sob os cobertores na sua cama. A triste-
za transpareceu no seu rosto.

Era estranho, pensou, virando a cabeça de um lado para o outro 
para aliviar o desconforto, como umas poucas horas numa poltrona ma-
cia podiam deixar alguém mais hirto e desconfortável do que uma noite 
inteira no chão frio.

Sentia-se, no entanto, surpreendentemente desperto, tendo em con-
ta a noite que tivera e o facto de que não devia ter dormido mais de três 
horas. Pensou em voltar para a sua cama, mas percebeu que não conse-
guiria voltar a dormir naquela noite. Decidiu descer até à cozinha e ver 
se algum dos serviçais poderia ser convencido a preparar-lhe um pouco 
de khav.

Deixou o quarto, concentrando-se em fechar a porta sem fazer ba-
rulho. Tão concentrado estava que, quando viu Alessan no corredor a 
observá-lo da porta do seu quarto, deu um pulo involuntário.

O Príncipe foi até ele, de sobrancelhas erguidas. Devin sacudiu a 
cabeça com fi rmeza.

— Nós só conversámos. Eu dormi na poltrona. Consegui um torci-
colo como prova.

— Eu sei — murmurou Alessan.
— Não, a sério — insistiu Devin.
— Eu sei — repetiu Alessan, sorrindo. — Acredito em ti. Se tivesses 

tentado algo mais, eu teria ouvido gritos. Teus, por causa de algum feri-
mento desagradável, provavelmente.

— Provavelmente — concordou Devin e os dois afastaram-se da 
porta de Catriana.

— Mas como foi com Alienor?
Devin sentiu-se corar.
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— Como... — começou a perguntar, mas aos poucos foi tomando 
consciência do estado em que tinha a roupa e do exame minucioso e 
divertido que Alessan estava a fazer. — Interessante — disse.

Alessan sorriu de novo.
— Desce comigo e ajuda-me a resolver um problema. Preciso mes-

mo de khav para a viagem.
— Estava mesmo a caminho da cozinha. Preciso só de trocar de rou-

pa.
— Não é má ideia — murmurou Alessan, observando a camisa ras-

gada. — Encontramo-nos lá em baixo.
Devin entrou no quarto e mudou rapidamente de roupa. Para fi -

nalizar, vestiu o colete que Alais lhe mandara. Lembrar-se dela, da sua 
inocência protegida e tranquila, levou-o, por oposição, a pensar no que 
acontecera na noite anterior. Ficou parado no meio do quarto por um 
momento, tentando entender ao certo o que fi zera e o que lhe fora feito.

Interessante, assim o descrevera. Linguagem. O processo de com-
partilhar algo com palavras às vezes parecia um exercício tão fútil. Um 
vestígio da tristeza que sentira ao deixar Alienor regressou, juntando-se 
às dores de Catriana. Sentia-se como se, numa hora sinistra, tivesse sido 
deixado pelo mar numa praia.

— Khav — disse em voz alta. — Ou nunca sairei deste estado de 
espírito.

Só nas escadas entendeu, tardiamente, o que Alessan quisera dizer 
com “para a viagem”. O encontro dele, onde quer que fosse, era nesse dia; 
o encontro pelo qual esperavam nos últimos seis meses.

E, depois disso, ele iria para oeste. Para Tigana, onde a mãe estava a 
morrer num Santuário de Eanna.

Totalmente acordado, com a mente a sair das refl exões noturnas 
para as agitações mais diretas do dia, Devin seguiu a luz da grande cozi-
nha do Castelo de Borso e parou na porta em arco, olhando para o seu 
interior.

Sentado perto do fogo crepitante, Alessan bebia cuidadosamente 
goles de khav de uma caneca enorme. Numa cadeira próxima, Erlein di 
Senzio fazia o mesmo. Os dois estavam a olhar fi xamente para as cha-
mas, enquanto, em redor deles, a cozinha já se movia determinada e ba-
rulhenta.

Devin fi cou na entrada por um momento, despercebido, e deu por 
si a observar atentamente os dois. Na sua seriedade silenciosa, pareciam 
ser parte de um friso, de um quadro, representando de alguma forma 
complexa todas as horas antes do amanhecer pelas quais passavam nas 
longas viagens. Devin sabia que os dois estavam acostumados a momen-
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tos como aquele, a estarem sentados na frente da fogueira da cozinha de 
um castelo, entre os serviçais, na hora escura que antecede o amanhe-
cer. Enquanto se aqueciam e acordavam, preparavam-se para encarar de 
novo a estrada e para as reviravoltas que ela poderia oferecer no dia que 
ainda não havia começado.

A Devin, parecia que Alessan e Erlein, sentados juntos como es-
tavam, se ligavam de uma maneira que ultrapassava os duros aconte-
cimentos daquele riacho mal iluminado em Ferraut. Era um elo que 
não tinha nada a ver com serem Príncipe e Mago, mas que tinha sido 
formado pelas coisas que haviam feito. Os mesmos feitos. Memórias 
que tinham e que poderiam compartilhar — se fosse possível para os 
dois realmente compartilharem alguma coisa depois do que acontecera 
entre eles.

Cada um dos dois viajara durante anos. Deveriam existir tantas ima-
gens em comum, capazes de evocar o mesmo estado de espírito, as mes-
mas emoções, os mesmos sons e cheiros. Como aquela: a escuridão do 
lado de fora, a orla cinzenta da manhã e o movimento do castelo que o 
sol trazia; o frio dos corredores e o reconhecimento do vento do lado de 
fora dos muros, cortado pelo forte crepitar do fogo da cozinha, o vapor 
e o cheiro reconfortantes que subiam das canecas protegidas nas mãos, o 
sono e o sonho a recuar, a mente a voltar-se lentamente para o dia que se 
espalhava, escondido na névoa rasteira.

Olhando para o seu próprio silêncio entre a confusão da cozinha, 
Devin sentiu de novo voltar a tristeza que parecia ser o seu legado na-
quela longa e estranha noite nas terras altas.

Tristeza e uma ponta bem clara de melancolia. Devin percebeu que 
queria para si aquela história compartilhada, queria ser uma parte da-
quela fraternidade autocontida de homens que conheciam aquela cena 
tão bem. Era jovem o bastante para saborear o romantismo daquilo, mas 
velho o sufi ciente, especialmente depois daquele inverno e do tempo 
passado com Menico, para ter ideia do preço cobrado por aquelas me-
mórias e pelo aspeto contido, competente e solitário dos dois homens à 
sua frente.

Passou pela porta. Uma serviçal bonita apercebeu-se e sorriu ti-
midamente. Sem uma palavra, levou-lhe uma caneca de khav a ferver. 
Alessan lançou um olhar a Devin e puxou com a perna comprida uma 
cadeira, posicionando-a perto de si e do fogo. Devin foi até lá e afun-
dou-se agradecido, próximo do calor. O pescoço endurecido ainda o 
incomodava.

— Nem precisei do meu charme — relatou Alessan, alegre. — Erlein 
já estava aqui e tinha posto ao lume um bule fresco de khav. Fica gente na 
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cozinha a noite toda, para manter o fogo aceso. Não poderiam começar 
outro num Dia das Brasas.

Devin concordou com a cabeça, bebericando com cuidado e muita 
gratidão a sua caneca cheia de vapor.

— E aquele outro assunto? — perguntou, na defensiva, indicando 
Erlein com os olhos.

— Resolvido — respondeu o Príncipe sem hesitar. Parecia estranha-
mente vivaz, mas frágil como um graveto. — Erlein terá de vir comigo. 
Percebemos que não posso deixá-lo afastar-se de mais, ou as minhas in-
dicações não irão funcionar. Se é assim, bem, ele terá de ir comigo onde 
eu for. Até ao Ocidente. Estamos realmente unidos, não é?

Mostrou os dentes num sorriso dirigido ao mago. Erlein nem sequer 
respondeu e continuou a dar pequenos goles na bebida, olhando sem 
expressão para o fogo.

— Porque estáveis acordado tão cedo? — perguntou Devin, depois 
de algum tempo.

— A escravidão não favorece o meu sono. — Erlein fez uma careta, 
resmungando para dentro da caneca.

Devin decidiu ignorar aquilo. Às vezes compadecia-se do mago, 
mas não quando este começava a ter pena de si mesmo. Um pensamento 
atingiu-o e virou-se para Alessan.

— Ele também vai ao encontro desta manhã?
— Acho que sim — disse Alessan, aparentando não se importar. — 

Uma pequena recompensa pela sua lealdade e pela longa cavalgada que 
fará depois. Não espero parar muito na viagem.

O seu tom estava estranho, com uma indiferença demasiado propo-
sitada, como se negasse qualquer possibilidade de tensão.

— Entendo — disse Devin, da forma mais neutra que conseguiu. 
Virou o olhar para o fogo e lá o manteve.

Ficaram em silêncio. Quando este se alongou, Devin olhou para trás 
e viu Alessan a encará-lo.

— Queres ir? — perguntou o Príncipe.
Se queria ir? Durante meio ano, desde que Devin e Sandre se haviam 

juntado aos outros três, Alessan dissera que tudo o que queriam alcançar 
apontava para e dependia de um encontro naquelas terras altas do Sul, 
no primeiro dos Dias das Brasas.

Se queria ir?
Devin engasgou-se, derramando um pouco de khav no chão de pe-

dra.
— Bem, só se não atrapalhar, claro. Só se achares que posso ser útil 

e talvez...
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Parou de falar porque Alessan estava a rir dele. Mesmo Erlein saíra 
do seu enfado para uma ténue e relutante fungadela de divertimento. Os 
dois homens mais velhos trocaram um olhar.

— Sois um péssimo mentiroso — disse o mago a Devin.
— Ele tem razão — disse Alessan, ainda a rir. — Mas não te preo-

cupes. Não me parece que possas ser útil, não para o que tenho de fazer. 
Mas tenho a certeza que não irás atrapalhar; tu e Erlein poderão fazer 
companhia um ao outro. Vai ser uma longa viagem.

— Qual delas? Para o encontro? — perguntou Devin, admirado.
Alessan abanou a cabeça.
— Para esse, iremos demorar umas duas ou três horas, dependendo 

de como estiver a passagem. Não, Devin. Estou a convidar-te para ires ao 
Ocidente comigo. — A sua voz alterou-se. — Até casa.

— Pombo! — gritou o homem de peito largo e calvície nascente, ape-
sar de ainda estarem longe. Estava sentado numa enorme cadeira de 
carvalho, colocada exatamente no meio da Passagem de Braccio. Já 
havia algumas fl ores precoces de primavera nas encostas mais baixas, 
mas não tão ali em cima. De cada lado do caminho, pedras e rochas 
empilhadas davam lugar à fl oresta. Mais acima, para sul, havia ape-
nas neve e rocha.

Hastes para carregar estavam ligadas à cadeira de carvalho e seis 
homens encontravam-se parados atrás dela, em uniformes vermelhos. 
Devin pensou que eram servos, mas ao aproximar-se viu, pelas armas, 
que estava errado: aqueles eram soldados, guardas.

— Pombo! — repetiu, alto, o homem na cadeira. — Subiste na vida! 
Desta vez trazes companhia!

Foi com uma verdadeira sensação de desorientação que Devin en-
tendeu que a alcunha infantil e as palavras roufenhas e ruidosas eram 
dirigidas a Alessan, que, de repente, estava com a mais estranha das ex-
pressões. Contudo, não disse nada em resposta enquanto cavalgavam até 
aos setes homens na passagem. Alessan desmontou; atrás dele, Devin e 
Erlein fi zeram o mesmo. O homem na cadeira não se levantou para os 
cumprimentar, mas os seus olhos pequenos e brilhantes acompanhavam 
cada movimento que Alessan fazia. As suas mãos enormes estavam imó-
veis nos braços entalhados da cadeira. Usava, pelo menos, seis anéis que 
brilhavam à luz do sol da manhã. Tinha um nariz adunco e quebrado 
num rosto enrugado e castigado pelo clima, que mostrava duas nítidas 
cicatrizes. Uma era de um ferimento antigo, e descia pela bochecha di-
reita numa linha branca; a outra, muito mais recente, cortava vermelha 
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desde a sua testa até aos cabelos grisalhos, que começavam atrás da ore-
lha esquerda.

— Companhia para viajar — comentou Alessan, calmo. — Não 
tinha a certeza se virias. Os dois cantam e poderiam consolar-me no 
regresso. O mais jovem é Devin, o outro é Erlein. Engordaste monstru-
osamente num ano.

— E porque não haveria de engordar? — rugiu o outro, extrema-
mente animado. — E como te atreves a duvidar de mim? Alguma vez te 
falhei?

O tom era extremamente turbulento, mas Devin notou que os pe-
quenos olhos estavam alerta e observadores.

— Nunca — concordou Alessan. O seu comportamento febril havia 
passado, sendo substituído por uma calma quase sobrenatural. — Mas 
as coisas mudaram nos últimos dois anos. Já não precisas de mim, não 
depois do último verão.

— Não preciso de ti! — gritou o homenzarrão. — Pombo, é claro 
que preciso de ti. Tu és a minha juventude, a memória de quem já fui. E 
o meu amuleto da sorte em batalha.

— Mas não haverá mais batalhas — disse Alessan, calmo. — Permi-
tes que eu ofereça as minhas mais humildes felicitações?

— Não! — rugiu o outro. — Não, não permito. Nada dessa porcaria 
babosa de corte vinda de ti. O que eu quero é que venhas cá dar-me um 
abraço e pares com esses murmúrios imbecis. Quem somos nós para 
fazer esta algazarra? Logo nós!

E com estas últimas palavras, ergueu-se com um impulso vigoroso 
dos braços musculosos. A imensa cadeira inclinou-se para trás, e três 
dos guardas uniformizados correram para a equilibrar.

O homem deu dois passos desajeitados, aleijados e saltitantes para 
a frente, enquanto Alessan corria ao seu encontro. Naquele momento, 
Devin entendeu, de repente, sentindo um balde de gelo descer-lhe pela 
espinha, quem aquele homem aleijado e cheio de cicatrizes tinha de ser.

— Urso! — disse Alessan, com a gargalhada a prender-se-lhe na gar-
ganta. Lançou os braços em volta do outro homem com força. — Ah, 
Marius, eu realmente não tinha a certeza se virias.

Marius.
Estupidifi cado por mais do que a altitude e a noite sem dormir, De-

vin viu o autocoroado Rei de Quileia — o aleijado que matara com as 
mãos nuas, no Bosque Sagrado, sete desafi adores armados — erguer o 
Príncipe de Tigana no ar e dar-lhe dois beijos ruidosos nas bochechas. 
Baixou um Alessan de rosto vermelho para o caminho e segurou-o de 
braços esticados para o observar com atenção.
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— É verdade — acabou por dizer, quando o sorriso de Alessan desa-
pareceu. — Estou a ver. Tu realmente duvidaste de mim. Eu devia estar 
indignado, Pombo. Devia estar magoado e ofendido. Que dizia o Pombo 
Dois?

— O Baerd tinha a certeza que estarias aqui — admitiu Alessan a 
contragosto. — Acho que lhe devo dinheiro.

— Pelo menos um de vós ganhou bom senso com a idade — gru-
nhiu Marius. Então, apercebeu-se do que o outro dissera. — Quê? Meus 
malandros, estavam a apostar em mim? Como se atrevem?

Estava a rir, mas a pancada que deu de repente no ombro de Alessan 
fez o outro homem cambalear. Marius bamboleou-se de volta à cadeira e 
deixou-se cair nela. Novamente, Devin fi cou espantado pelo modo como 
ele os observava, sem deixar qualquer detalhe de lado. Demorou-se em 
Devin por apenas um instante, e ele teve a estranha sensação de que Ma-
rius, naquele segundo, o medira muito bem e o reconheceria e se lem-
braria dele se, por acaso, se encontrassem dez anos depois.

Por um breve e estranho momento, teve pena dos sete guerreiros 
que haviam tido de lutar com aquele homem, com meras espadas e lan-
ças, armaduras e duas pernas saudáveis para o enfrentar num bosque à 
noite.

Aqueles braços eram como troncos de árvores, e a mensagem da-
queles olhos disse a Devin tudo o que precisava de saber sobre aquelas 
lutas, sobre como o consorte que deveria ter morrido no bosque para a 
glória da Deusa Mãe e das suas Altas Sacerdotisas havia revertido a situ-
ação, ainda que tivesse os tendões dos calcanhares cortados pelo ritual 
de mutilação.

Marius não morrera. Para glória de ninguém. Por sete vezes, so-
brevivera. E agora, desde a sétima vez, havia de novo um verdadeiro 
Rei em Quileia e a última Alta Sacerdotisa estava morta. Devin lem-
brou-se, de repente, de que fora Rovigo quem primeiro falara sobre 
aquilo. Numa taberna malcheirosa chamada O Pássaro, meio ano ou 
meia vida atrás.

— Devias estar tonto ou descuidado ou já gordo no verão passado, 
no bosque — dizia Alessan. Apontou para a cicatriz na testa de Marius. 
— Se não, Tonolius nunca teria sido capaz de chegar tão perto de ti com 
a lâmina.

O sorriso no rosto do Rei de Quileia não foi, na verdade, algo agra-
dável de ver.

— E não foi capaz — disse Marius. — Eu atirei-nos da vigésima sé-
tima árvore e ele estava morto antes de chegarmos ao chão. A cicatriz 
foi um presente de despedida da minha falecida esposa no nosso último 
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encontro. Que a nossa sagrada Mãe guarde o seu sempre abençoado es-
pírito. Aceitais almoçar comigo e tomar um copo de vinho?

Os olhos cinzentos de Alessan pestanejaram.
— Seria um prazer para todos nós — disse.
— Ótimo. — Marius gesticulou para os guardas. — Nesse caso, en-

quanto os meus homens preparam tudo, podes dizer-me, Pombo, e es-
pero que realmente digas, porque hesitaste agora mesmo antes de aceitar 
o meu convite.

Foi a vez de Devin pestanejar; nem reparara na pausa. Alessan, po-
rém, sorriu.

— Só queria — respondeu, com a boca retorcida numa expressão 
irónica — que deixasses alguma coisa passar de vez em quando.

Marius fez um sorriso subtil, mas não disse nada.
— Tenho uma longa viagem à minha frente. Pelo menos três dias, se 

não tiver problemas. Alguém a quem preciso de chegar o mais depressa 
possível.

— Mais importante do que eu, Pombo? Estou desolado.
Alessan abanou a cabeça.
— Não, não é mais importante. Se fosse, nem sequer estaria aqui 

agora. Talvez mais urgente. Havia uma mensagem de Danoleon à minha 
espera ontem em Borso. A minha mãe está a morrer.

A expressão de Marius mudou num instante.
— Lamento muito. De verdade, Alessan. — Fez uma pausa. — Não 

deve ter sido fácil teres vindo aqui antes, sabendo disso.
Alessan encolheu os ombros, como lhe era típico. Os seus olhos deixa-

ram Marius e fi xaram-se acima dele, na passagem que levava aos altos picos 
mais adiante. Os soldados tinham terminado de abrir uma manta dourada 
muito extravagante no chão, à frente da cadeira. Depois, puseram-lhe em 
cima almofadas coloridas, assim como cestas e pratos de comida.

— Vamos dividir uma refeição — disse Marius, com vivacidade — e 
discutir o que viemos discutir. Depois, deves partir de imediato. Confi as 
nessa mensagem? Não há perigo em regressares?

Devin nem sequer pensara naquilo.
— Acho que há — respondeu Alessan com indiferença. — Mas sim, 

confi o em Danoleon. Claro que confi o. Foi ele quem me levou até ti, para 
começar.

— Eu sei — disse Marius, calmo. — Lembro-me dele. Também sei 
que, a menos que as coisas tenham mudado muito, ele não é o único clé-
rigo naquele Santuário de Eanna, e o vosso clero em Palma não é famoso 
por ser digno de confi ança.

Alessan encolheu os ombros de novo.
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— Que posso eu fazer? A minha mãe está a morrer. Não a vejo há 
vinte anos, Urso. — A boca curvou-se-lhe. — Não me parece que seja 
reconhecido por muita gente, mesmo sem os disfarces de Baerd. Não 
dirias que mudei um pouco desde os meus catorze anos?

Havia uma ponta de desafi o nas suas palavras.
— Um pouco — disse Marius, em voz baixa. — Não tanto quanto 

julgas. Já eras um adulto na época, em muitos aspetos. Assim como Ba-
erd o era quando se te juntou.

Novamente os olhos de Alessan pareceram perder-se no cami-
nho da passagem, como se caçassem uma memória ou uma imagem 
distante a sul. Devin sentiu que estava a ser dito mais do que ele es-
tava a ouvir.

— Vinde — disse Marius, apoiando as mãos no braço da cadeira. — 
Acompanhais-me no nosso tapete na colina?

— Fica na cadeira — respondeu Alessan, com vivacidade. Porém, a 
sua expressão permaneceu incongruentemente benigna e despreocupa-
da. — Quantos homens trouxeste, Urso?

Marius não se movera.
— Uma companhia até à subida. Estes seis para atravessar a passa-

gem. Porquê?
Movendo-se tranquilo, sorrindo sem mostrar apreensão, Alessan 

sentou-se no tecido aos pés do Rei.
— Foi pouco inteligente trazer tão poucos.
— Aqui há pouco perigo. Os meus inimigos são demasiado supers-

ticiosos para virem até às montanhas. Sabes disso, Pombo. As passagens 
foram declaradas proibidas há muito tempo, quando cortaram o comér-
cio com Palma.

— Nesse caso — disse Alessan, ainda a sorrir —, não sei explicar 
o arqueiro que acabei de ver escondido atrás de uma pedra no cami-
nho.

— Tens a certeza? — A voz de Marius estava tão descontraída como 
a de Alessan, mas os seus olhos fi caram subitamente frios.

— Duas vezes agora.
— Isso incomoda-me profundamente — disse o Rei de Quileia. — 

Alguém assim não pode estar aqui por outra razão senão matar-me. E, 
se estão a quebrar a superstição da montanha, serei obrigado a repensar 
alguns pressupostos. Aceitas um pouco de vinho?

Acenou e um dos homens de uniforme serviu com uma mão leve-
mente trémula.

— Obrigado — murmurou Alessan. — Erlein, conseguis fazer aqui 
alguma coisa sem vos revelardes?
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O rosto do mago fi cou pálido, mas também ele manteve a voz fi rme.
— Nenhum tipo de ataque. Iria consumir muito poder e não há 

nada aqui a ocultá-lo de um Rastreador nas terras altas.
— E um escudo para o Rei?
Erlein hesitou.
— Meu amigo — disse Alessan, sério. — Preciso de vós e vou con-

tinuar a precisar de vós. Sei que usardes a vossa magia é perigoso para 
todos nós. Mas preciso de respostas honestas para tomar decisões inteli-
gentes. Serve-lhe um pouco de vinho — disse ao soldado quileiano.

Erlein aceitou um copo e bebeu.
— Posso fazer um escudo de baixo nível atrás dele contra fl echas. — 

Parou. — Quereis? Há algum risco.
— Acho que sim — respondeu Alessan. — Erguei o escudo o mais 

discretamente que conseguirdes.
Erlein apertou os lábios, mas não disse nada. A sua mão esquerda 

mexeu-se levemente de um lado para o outro. Devin viu os dois dedos 
que faltavam, mas, para ele, nada mais aconteceu.

— Está feito — disse Erlein, sombrio. — O risco irá crescendo quan-
to mais tempo mantiver o escudo erguido.

Bebeu mais vinho e Alessan acenou, recebendo de um dos quileia-
nos um pedaço de pão cheio de carne e queijo.

— Devin?
Devin estivera à espera.
— Vejo a rocha — disse, em voz baixa. — Acima do caminho. Do 

lado direito. Ao alcance de uma fl echa. Manda-me para casa.
— Leva o meu cavalo. Há um arco na sela.
Devin sacudiu a cabeça.
— Ele pode perceber e eu não sou assim tão bom com o arco. Farei o 

que for possível. Podeis fazer barulho daqui a uns vinte minutos?
— Nós podemos fazer muito barulho — disse Marius de Quileia. — A 

subida até lá vai ser mais fácil se desceres pela esquerda, logo após o ponto 
onde há uma curva. A propósito, gostaria muito de ter essa pessoa viva.

Devin sorriu. Marius soltou de súbito uma gargalhada trovejante, 
sendo seguido por Alessan. Erlein continuou silencioso enquanto Ales-
san apontava para Devin com um gesto imperioso.

— Se te esqueceste, então podes ir buscá-lo, meu cabeça mole! Nós 
cá estaremos, a apreciar a refeição. Pode ser que deixemos alguma coisa 
para ti.

— Não foi culpa minha! — protestou Devin em voz alta, deixando 
o sorriso desvanecer-se em impaciência. Dirigiu-se ao local onde os ca-
valos estavam amarrados. Abanando a cabeça, visivelmente desconsola-
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do, montou o seu cavalo cinzento e desceu o caminho pelo qual haviam 
vindo.

Até onde o trilho fazia uma curva.
Desmontou e amarrou o cavalo. Depois de pensar por um momen-

to, deixou a espada onde estava, pendurada na sela. Estava consciente 
de que essa decisão podia custar-lhe a vida, mas tinha visto as encostas 
cobertas de fl orestas além da passagem e uma espada seria barulhenta e 
atrapalhá-lo-ia na subida.

Cortando para oeste, depressa fi cou rodeado por árvores. Voltou 
para sul e para cima, o mais longe da linha da passagem que o terreno 
permitia. Foi uma subida dura e suada, e tinha de se apressar, mas Devin 
estava em forma e sempre fora rápido e ágil, compensações pela falta de 
tamanho. Escalou as encostas íngremes, serpenteando entre árvores de 
montanha e escuros pimenteiros, cujas raízes se agarravam profunda-
mente no solo inclinado.

Depois de ter subido um pouco, as árvores deram brevemente lugar 
a um penhasco estreito e íngreme a sudoeste. Poderia subir ou dar a vol-
ta, o que o levaria de novo à passagem. Devin tentou orientar-se, mas era 
difícil — nenhum som o alcançava ali tão longe do trilho. Não podia ter 
a certeza se já estava acima do lugar onde a toalha quileiana estava aberta 
para o almoço. Vinte minutos, dissera-lhes. Fez ranger os dentes, dirigiu 
uma breve oração a Adaon e começou a escalar a rocha. Ocorreu-lhe que 
havia algo extremamente incongruente em o fi lho de um agricultor de 
Asoli, dos pântanos do Norte, lutar para subir um penhasco nas monta-
nhas de Braccio.

Contudo, não era fi lho de um agricultor de Asoli. Era de Tigana, 
assim como o seu pai, e o seu Príncipe havia-lhe pedido que executasse 
uma tarefa.

Subiu deslizando de lado pela encosta, tentando não deslocar ne-
nhuma pedrinha; alcançou uma plataforma de pedra, mudou a mão 
de apoio e balançou-se solto por um segundo até subir num impulso 
direito à plataforma. Em seguida, rapidamente, rastejou pelo chão ni-
velado; deitado de barriga, respirou fundo e olhou para cima, na dire-
ção do sul.

Depois olhou para baixo. Prendeu a respiração ao perceber quão 
sortudo tinha sido. Havia uma fi gura solitária escondida atrás de uma 
pedra quase diretamente por baixo dele. Devin tinha quase a certeza que 
fi cara visível na última parte da subida, onde a encosta estava livre de 
árvores, mas o seu silêncio servira-o bem, pois o vulto abaixo não o de-
tetara, com a atenção fi xa no grupo que comia à beira do caminho. O 
sol escondeu-se atrás de uma nuvem e Devin, por instinto, encolheu-se 
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mais no chão quando o assassino olhou para cima para medir a mudan-
ça na luz.

Devin sabia que isso seria importante para um arqueiro. Era um tiro 
longo, para baixo e parcialmente defendido pelos guardas. Era também 
provável que só tivesse tempo para uma única fl echa. Imaginou se as 
pontas estariam envenenadas e concluiu que provavelmente estariam.

Com muito cuidado, começou a subir, arrastando-se e tentando fa-
zer o seu caminho por trás do assassino. O seu cérebro corria enquanto 
deslizava até um lugar com árvores. Como conseguiria aproximar-se o 
sufi ciente para lidar com um arqueiro?

Nesse momento, ouviu o som da fl auta de Alessan seguido, após 
pouco tempo, pela harpa de Erlein. Logo depois, várias vozes começa-
ram a cantar uma das mais antigas e divertidas baladas das terras altas. 
Era sobre um lendário bando de fora da lei das montanhas que haviam 
dominado aquelas colinas e pedras com arrogância, impunes até serem 
surpreendidos e derrotados por forças unidas de Quileia e Certando.

Trinta homens corajosos cavalgavam rapidamente vindos do Norte
E quarenta quileianos enfrentaram-nos lado a lado.
Aqui nas montanhas cada um se comprometeu com o outro
E Gan Burdash foi em seu alto refúgio desafi ado!

A voz trovejante de Marius conduziu os outros pelo refrão. 
Entretanto, Devin lembrara-se de algo e já sabia o que iria tentar fazer. 
Tinha consciência de que havia mais do que um pouco de loucura no 
seu plano, mas também sabia que não tinha muito tempo ou outras 
opções.

O coração batia com força. Secou as mãos nas calças e começou a 
mover-se mais depressa através das árvores, seguindo a linha da cume-
ada que trepara. Atrás dele, a cantoria mantinha-se; por baixo, talvez 
trinta metros a leste daquele ponto mais alto e quarenta metros abaixo, 
estava um assassino com um arco. O sol surgiu de trás das nuvens.

Devin já estava por cima e atrás do quileiano. Se trouxesse um arco e 
tivesse algum talento a manuseá-lo, teria o outro à sua mercê.

Em vez disso, tinha uma faca, além de algum orgulho e confi ança na 
sua habilidade. Um pinheiro gigante subia até ao topo onde ele estava, 
vindo de trás da pedra que protegia o arqueiro. Podia vê-lo claramente 
agora, vestido de um verde que o camufl ava no trilho montanhoso, com 
um arco nas mãos e uma meia dúzia de fl echas a postos.

Devin sabia o que tinha de fazer. Sabia também — já que não havia 
fl orestas onde crescera e muito menos passagens montanhosas — que 
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não tinha a menor esperança de descer aquela árvore em silêncio. Nem 
mesmo com as vozes altas e propositadamente desafi nadas que prote-
giam os seus ruídos. O que o deixava, até onde podia ver, com apenas 
uma opção. Outros poderiam ter planeado aquilo melhor, mas não es-
tavam ali. Devin voltou a secar as palmas húmidas com muito cuidado 
e começou a concentrar-se num ramo grande, que se estendia além dos 
outros. O único que o poderia ajudar em alguma coisa. Calculou o ân-
gulo e a distância o melhor que pôde, já que nunca tinha experimentado 
aquela manobra em particular. O que estava prestes a tentar não era algo 
que se praticasse em lugar algum.

Verifi cou se a faca estava bem presa no cinto, secou as mãos uma úl-
tima vez e levantou-se. De forma absurda, o lampejo de memória que lhe 
surgiu foi o do dia em que os irmãos o tinham surpreendido enquanto 
estava pendurado de cabeça para baixo numa árvore, tentando aumen-
tar a sua altura.

Devin fez um sorriso breve e foi até à orla do penhasco. O ramo 
parecia absurdamente distante e estava apenas a metade do caminho até 
à passagem. Fez um juramento mental de que, se sobrevivesse àquilo, 
Baerd teria de lhe ensinar a usar decentemente um arco.

Do caminho, ouviu as vozes irregulares a rodopiar erraticamente até 
ao clímax da balada:

Gan Burdash dominava as montanhas altas
E a sua mão causava temor ao povo,
Mas setenta homens corajosos seguiram-lhe o rasto até ao esconderijo
E quando as luas se esconderam, os picos estavam livres de novo!

Devin pulou. O ar assobiou ao passar pelo seu rosto. O ramo pare-
ceu voar ao seu encontro, desfocado e demasiado depressa. Esticou os 
braços, agarrou-se e baloiçou. Só um pouco. O bastante para mudar o 
ângulo de descida, quebrar o momento. Levá-lo diretamente para trás 
do assassino escondido pela rocha.

O ramo aguentou, mas as folhas estalaram alto quando baloiçara. 
Sabia que isso ia acontecer. O quileiano olhou espantado para cima e ten-
tou alcançar o arco. Todavia, não foi rápido o sufi ciente. Gritando o mais 
alto que conseguiu, Devin mergulhou como uma ave de rapina daquelas 
montanhas. Quando o seu alvo começou a mover-se, Devin já estava lá.

A nossa queda da vigésima sétima árvore, pensou.
Caindo, mexeu o torso para que fi casse de lado e por cima da parte 

superior do corpo do quileiano, pontapeando com força com os dois pés 
ao mesmo tempo. O impacto foi doentio. Sentiu as pernas a fazer um 
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contacto violento ao cair em cima do outro, fi cando ele próprio sem ar 
nos pulmões.

Os dois bateram no chão juntos, tombando e rolando para longe 
da rocha. Devin arquejou, numa agonia sem fôlego, sentindo o mundo 
oscilar e rodar loucamente. Cerrou os dentes e procurou a adaga.

Mas percebeu que não era preciso.
Morto antes de chegarmos ao chão, dissera Marius. Com um tremor, 

Devin forçou o ar a penetrar nos seus pulmões torturados. Sentiu uma 
dor cortante e estranha a subir pela perna direita. Esforçou-se por igno-
rá-la enquanto rolava para se libertar do quileiano inconsciente e lutou, 
ofegante, por mais uma lufada do precioso ar. E só então olhou.

O assassino era uma mulher. Sob aquelas circunstâncias, não era 
uma surpresa tão grande. Não estava morta. Parecia ter batido com a 
testa na base da rocha sob o impacto da sua queda atabalhoada. Estava 
deitada de lado, sangrando muito de um ferimento na cabeça. O seu 
pontapé provavelmente quebrara-lhe algumas costelas. Tinha também 
uma série de cortes e arranhões de quando rolara pela encosta. Assim 
como ele, notou Devin. Tinha a camisa rasgada e outro arranhão feio, 
o segundo em meio dia. Devia haver uma piada, algo naquilo que fosse 
divertido, mas ainda não conseguia vê-la. Ainda não.

Contudo, parecia ter sobrevivido. E tinha feito o que lhe fora pedi-
do. Conseguiu inspirar profunda e tranquilamente antes de Alessan e 
um dos soldados quileianos aparecerem em corrida pelo caminho. Para 
surpresa de Devin, Erlein vinha logo atrás.

Tentou pôr-se de pé, mas o mundo rodou e Alessan teve de o segu-
rar. O guarda quileiano virou a assassina para cima. Fitou-a por algum 
tempo e depois cuspiu, deliberadamente, no seu rosto que sangrava.

Devin desviou o olhar e os seus olhos encontraram os de Alessan.
— Vimos quando pulaste dali. Devias ter asas antes de tentares algo 

assim — comentou o Príncipe. — Ninguém te disse isso?
A expressão nos olhos cinzentos traía a leveza do tom.
— Temi por ti — acrescentou, em voz baixa.
— Não consegui pensar em mais nada — disse Devin, desculpan-

do-se. Tomou consciência de um orgulho profundo que começava a 
emergir dentro de si. Encolheu os ombros. — A cantoria estava a pôr-me 
doido. Tinha de fazer algo para a parar.

O sorriso de Alessan aumentou. Ele esticou o braço e apertou o om-
bro de Devin, como Baerd fi zera, naquela noite no celeiro, mas foi Erlein 
quem riu da piada.

— Vamos voltar lá para baixo — disse o mago. — Vou ter de vos 
limpar esses cortes.
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Ajudaram-no a descer a encosta. O quileiano carregava a mulher e 
o seu arco. Devin viu que era feito de uma madeira muito escura, quase 
negra, e tinha sido entalhado no formato de uma lua crescente. Numa 
das pontas estava pendurada uma madeixa retorcida de cabelos grisa-
lhos. Teve um calafrio, pois fazia uma boa ideia da identidade do seu 
dono.

Marius estava de pé, com uma mão nas costas da cadeira, enquanto 
os via descer. Os seus olhos mal passaram pelos quatro homens e pela 
mulher que levavam. Prenderam-se, frios e sérios, na curva negra em 
meia-lua do arco. Parecia assustador.

Ainda mais, pensou Devin, por não parecer nem um pouco assus-
tado.

— Acho que passámos do ponto de dançar com as palavras entre nós 
— disse Alessan. — Gostaria de te dizer o que preciso e tu dizes-me se 
podes fazê-lo, e isso será tudo o que precisaremos de dizer.

Marius levantou a mão para o interromper.
Juntara-se agora aos três entre as almofadas no pano dourado. Os 

pratos e as cestas tinham sido removidos. Dois dos quileianos tinham 
levado a mulher para onde o resto da companhia os esperava. Os outros 
quatro estavam de guarda, não muito longe. O sol estava alto, o mais alto 
que podia estar ao meio-dia, ali, tão longe a sul e tão cedo na primavera. 
Era um dia quente e generoso.

— Este Urso é um péssimo dançarino com as palavras, Pombo — 
disse o Rei de Quileia, sério. — Sabes disso. E provavelmente sabes outra 
coisa: o quanto irei lamentar se tiver de te negar algum pedido. Eu gos-
taria de fazer isto de outra forma. Vou dizer o que não posso fazer, assim 
não mo irás pedir, forçando-me a recusar.

Alessan concordou, silencioso, e observou o Rei.
— Não te posso dar um exército — disse Marius, seco. — Agora não, 

e provavelmente nunca. Sou demasiado novo no poder, estou demasia-
do longe da estabilidade de que preciso em casa para liderar ou mesmo 
ordenar tropas para ultrapassarem estas montanhas. Tenho de mudar 
séculos e séculos de tradição em muito pouco tempo. Já não sou um 
jovem, Pombo.

Devin sentiu um surto de agitação dentro de si e lutou para se con-
trolar. Era uma ocasião demasiado séria para se sentir como uma crian-
ça, mas não podia acreditar que estava ali, tão perto — no meio mes-
mo — de algo tão importante. Olhou rapidamente para Erlein e depois 
observou-o com mais atenção: viu a mesma faísca de interesse no rosto 
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do outro. Apesar da sua idade e das suas viagens, Devin duvidava que o 
mago-trovador tivesse estado tão perto de grandes acontecimentos.

Alessan sacudia a cabeça.
— Urso — disse —, eu nunca te pediria isso. Tanto pelo teu bem 

como pelo meu. O meu nome não será lembrado por ter sido o primeiro 
homem a convocar o recém-despertado poder de Quileia a subir para 
norte até Palma. Se, algum dia, um exército de Quileia atravessar estas 
passagens, e eu espero que ambos estejamos mortos há muito tempo an-
tes que isso aconteça, a vontade do meu coração é que ele seja massacra-
do e regresse com perdas tão sangrentas que nenhum Rei no Sul jamais 
tente novamente.

— Se houver um Rei no Sul e não outros quatro séculos da Mãe e das 
suas sacerdotisas. Muito bem — disse Marius —, diz-me o que precisas.

As pernas de Alessan estavam perfeitamente cruzadas e os seus lon-
gos dedos entrelaçados no seu colo. Para o resto do mundo, pareceria 
que ele não estava a discutir nada mais importante do que, por exemplo, 
a sequência de músicas para um espetáculo noturno. A não ser pelos 
seus dedos, que, como Devin notou, se mantinham tão apertados que 
estavam brancos.

— Antes, uma pergunta — disse Alessan, com a voz controlada. — 
Recebeste cartas a oferecer a reabertura do comércio?

Marius confi rmou com a cabeça.
— Dos teus dois Tiranos. Presentes, mensagens de felicitações, e 

ofertas generosas para reabrir as antigas rodas de comércio por terra e 
mar.

— E cada um deles se apressou em pintar o outro como indigno de 
confi ança e instável no poder.

Marius tinha agora um leve sorriso no rosto.
— Andaste a intercetar a minha correspondência, Pombo? Eles fi ze-

ram exatamente isso.
— E o que — perguntou Alessan, certeiro como uma fl echa — res-

pondeste tu?
Pela primeira vez, havia uma nota rígida de tensão na sua voz, sem 

sombra de dúvidas. Marius também o percebeu.
— Nada ainda — respondeu, com o sorriso a desaparecer. — Quero 

receber mais algumas mensagens de cada um antes de me mexer.
Alessan olhou para baixo e pareceu reparar pela primeira vez nos 

dedos apertados. Soltou-os e passou uma das mãos pelo cabelo, num 
movimento previsível.

— Mas vais ter de te mexer — disse, com alguma difi culdade. — 
Vais precisar do comércio. Na tua posição, vais ter de mostrar a Quileia 
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alguns dos benefícios que poderás trazer. A ligação com o Norte é a ma-
neira mais rápida de o fazer, não será?

Havia um tom desconfortável de desafi o na sua voz.
— Claro — disse Marius, simplesmente. — Terei de o fazer. Afi nal, 

sou rei para quê? É apenas uma questão de tempo e, com o que aconte-
ceu esta manhã, acho que o meu tempo acabou de acelerar.

Alessan concordou, como se já soubesse disso.
— Então, que vais fazer?
— Abrir as passagens aos dois. Sem preferências, nem tarifas para 

ambos. Deixarei Alberico e Brandin mandarem-me todos os presentes, 
ofertas e mensageiros que quiserem. Deixarei que esse comércio me faça 
um rei de verdade, um rei que traz prosperidade ao seu povo. E preciso 
de começar a fazer isso em breve. Imediatamente, suspeito. Tenho de 
pôr Quileia sufi cientemente fi rme num novo caminho para que o antigo 
desapareça assim que eu o fi zer. Se não for assim, terei morrido sem ter 
feito nada além de ter vivido um pouco mais do que os outros Reis do 
Ano, e as sacerdotisas estarão no poder de novo antes que a minha carne 
desapareça dos meus ossos no chão.

Alessan fechou os olhos. Devin apercebeu-se do farfalhar das folhas 
ao redor e do piar ocasional dos pássaros. Quando levantou novamente 
os olhos para Marius, eles estavam calmos e abertos. Disse, secamente:

— O meu pedido é que me dês seis meses antes de decidires sobre o 
comércio. E algo mais nesse intervalo.

— Só o tempo é muita coisa — disse Marius, numa voz muito baixa. 
— Mas conta-me o resto, Pombo. O algo mais.

— Três mensagens, Urso. Preciso que três mensagens sejam envia-
das para norte. Na primeira, irás dizer “sim” a Brandin, com condições. 
Irás pedir tempo para consolidar a tua posição antes de expores Quileia 
a infl uências externas. Deixa claro que a tua decisão favorável a ele é ba-
seada no facto de parecer mais forte do que Alberico. Além disso, é mais 
provável que dure no poder. A segunda será para rejeitar, com grande 
tristeza, todas as aproximações de Astibar. Escreve a Alberico que estás 
intimidado pelas ameaças de Brandin, que gostarias muito de negociar 
com o Império de Barbadior, que precisarias de negociar com eles, mas 
os Ygratheanos parecem demasiado fortes em Palma para te arriscares 
a desagradar-lhes. Deseja toda a sorte do mundo a Alberico. Pede que 
ele mantenha contacto, discretamente, e diz que estarás a observar os 
acontecimentos no Norte com muito interesse. Diz que ainda não trans-
mitiste a tua decisão fi nal a Brandin e que irás adiá-la o máximo possível. 
E acrescenta os teus calorosos cumprimentos ao Imperador.

Devin estava perdido. Voltou ao truque que usara no inverno: ouvir, 
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fi xar e pensar sobre as coisas mais tarde. No entanto, os olhos de Marius 
brilhavam e o sorriso frio e inquietante regressara.

— E a terceira? — perguntou.
— É para o Governador da Província de Senzio, oferecendo o iní-

cio imediato do comércio, sem taxas e com prioridade na escolha dos 
melhores produtos, além de ancoragem segura nos teus portos para os 
navios. Expressa a tua profunda admiração pela independência corajo-
sa e pela iniciativa quando encontram difi culdades. — Alessan fez uma 
pausa. — Esta terceira mensagem, obviamente...

— Será intercetada por Alberico de Barbadior. Pombo, fazes ideia 
do que isso pode causar? De como esse jogo é perigoso?

— Esperai! — exclamou Erlein de Senzio de repente, começando a 
levantar-se.

— Ficai calado! — Alessan literalmente rosnou a ordem, numa voz 
que Devin nunca antes o ouvira usar.

A boca de Erlein fechou-se. Ele resignou-se, respirando com difi -
culdade, os seus olhos como brasas de raiva e de um crescente enten-
dimento. Alessan nem sequer olhou para ele. Assim como Marius. Os 
dois estavam sentados num tapete dourado, no alto das montanhas, apa-
rentemente esquecidos da existência de qualquer outra coisa no mundo 
além de si mesmos.

— Tu sabes, não é? — disse Marius, por fi m. — Sabes exatamente.
A voz dele transmitia um certo espanto. Alessan concordou.
— A Tríade sabe quanto tempo tive para pensar nisto. Assim que as 

rotas de comércio se abrirem, acho que a minha província e o seu nome 
estarão perdidos. Com o que podes oferecer-lhe, Brandin será um herói 
no Oeste, não um Tirano. Estará tão seguro de que não haverá nada que eu 
possa fazer, Urso. O teu título de Rei pode ser o meu fi m. E o do meu lar.

— Lamentas ter-me ajudado a consegui-lo?
Devin viu Alessan digladiar-se com aquilo. Havia correntes de emo-

ção a passar ali, longe da superfície do que podia ver e entender. Escuta-
va para recordar.

— Deveria lamentar — murmurou Alessan, depois de algum tempo. 
— Não lamentar é um tipo de traição, mas não, como posso arrepen-
der-me de algo que lutámos tão duramente para conseguir?

O seu sorriso era melancólico.
— Sabes que te amo, Pombo. Aos dois, aliás.
— Eu sei. Ambos sabemos.
— Sabes o que estou a enfrentar nas minhas terras.
— Sei. Tenho motivos para o lembrar.
No silêncio que se seguiu, Devin sentiu uma tristeza abater-se sobre 
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ele, um eco do seu estado de espírito do fi m da noite. Uma consciência 
dos grandes espaços que pareciam sempre existir entre as pessoas. Os 
precipícios que precisavam de ser atravessados até mesmo para um sim-
ples toque.

E como esses precipícios deveriam ser ainda maiores para homens 
como aqueles dois, com os seus sonhos longos, o fardo de serem quem 
eram e tudo o mais. Como parecia difícil, cruelmente difícil, para as 
mãos se estenderem por cima de tanta história e de tanto peso de res-
ponsabilidades e perdas.

— Ah, Pombo — disse Marius de Quileia, numa voz que pouco 
mais era que um sussurro —, podes ter sido uma fl echa disparada pela 
lua branca até ao meu coração, há dezoito anos. Amo-te como a um fi -
lho, Alessan bar Valentin. Dar-te-ei seis meses e as tuas três mensagens. 
Constrói uma pira em minha memória se souberes que morri.

Mesmo entendendo tão pouco, estando praticamente fora daquilo, 
Devin sentiu um aperto na garganta que não o deixava engolir. Olhou 
para os dois e não poderia dizer qual deles admirava mais naquele mo-
mento. Aquele que havia pedido, sabendo o que pedira, ou aquele que 
tinha dado, sabendo o que dera. Porém, tinha uma consciência humi-
lhante e inescapável do quanto ainda teria de viajar, e de que, talvez, nun-
ca conseguisse alcançar essa distância antes de se poder considerar um 
homem como eles.

— Algum de vós faz ideia — Erlein di Senzio quebrou a calma, numa 
voz sombria como a morte — de quantos homens e mulheres inocentes 
podem ser assassinados por causa do que planeais fazer?

Marius não disse nada, mas Alessan virou-se para o mago.
— E vós fazeis alguma ideia — respondeu, os olhos como duas lascas 

de gelo cinzento — do quão perto estou de vos matar por dizerdes isso?
Erlein empalideceu, mas não recuou, nem desviou o olhar.
— Eu não pedi para nascer nesta época, condenado pelo meu nas-

cimento a tentar reparar o que aconteceu — disse Alessan, numa voz 
rigidamente controlada, como se presa numa coleira. — Eu era o irmão 
mais novo, e este deveria ser o fardo dos meus irmãos, dos dois ou de um 
deles. Mas eles morreram no Deisa. Estavam entre os afortunados.

A amargura fê-lo parar por um momento, mas ele venceu-a.
— Estou a tentar agir por toda a Palma, não só por Tigana e o seu 

nome perdido. Fui considerado tanto um tolo como um traidor ao pro-
ceder desta forma. A minha mãe amaldiçoou-me por isso. Aceito-o. Por 
ela, se falhar, irei considerar-me o responsável pelo sangue, pela morte 
e pela destruição de tudo o que Tigana era, mas não vou sujeitar-me ao 
vosso julgamento, Erlein di Senzio! Não preciso que me digais o que ou 
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quem está nisto em risco. Preciso que façais o que mando, nada mais! Se 
ides morrer como escravo, tanto faz serdes meu ou de outro. Ides lutar 
comigo, senziano. Por vossa vontade ou contra ela, ides lutar comigo 
pela liberdade.

Silenciou-se. Devin sentiu que tremia, como se uma gigantesca tem-
pestade tivesse sacudido o céu sobre as montanhas e depois tivesse partido.

— Porque o deixas viver? — perguntou Marius de Quileia.
Alessan lutou para se controlar. Pareceu pensar no assunto.
— Porque ele, à sua maneira, é um homem corajoso — respondeu, 

depois de algum tempo. — Porque é verdade que o seu povo será posto 
em grande perigo por causa disto. Porque o desfeiteei, segundo o ponto 
de vista dele e também segundo o meu. E porque preciso dele.

Marius abanou a cabeçorra.
— É mau precisar de um homem.
— Eu sei, Urso.
— Ele pode vir até ti, anos depois, e pedir algo imenso. Algo que o 

teu coração não te deixará recusar.
— Eu sei, Urso — disse Alessan. Os dois homens encararam-se, sen-

tados imóveis em cima do tapete dourado.
Devin desviou os olhos, sentindo-se um invasor naquela troca de 

olhares. No silêncio daquela passagem sob as alturas das montanhas de 
Braccio, os pássaros cantavam com uma doçura enternecedora e, olhan-
do para o alto, percebeu que as últimas nuvens brancas se haviam afas-
tado, revelando o brilho da neve iluminada pelo sol nos picos. O mundo 
parecia ser um lugar com mais beleza e mais dor do que jamais imagi-
nara poder ser.

Quando cavalgaram de regresso da passagem, Baerd esperava por eles a 
poucos quilómetros a sul do castelo, sozinho no seu cavalo entre o verde 
do sopé das colinas. Os seus olhos arregalaram-se ao ver Devin e Erlein 
e, ao aproximar-se, viram que, mesmo por trás da barba, Baerd estava a 
divertir-se — algo bem raro.

— Tu — disse — és ainda pior nestas coisas do que eu, apesar de 
tudo o que dizes.

— Pior, não. Talvez tão mau como tu — disse Alessan, baixando a 
cabeça. — Afi nal, a tua única razão para te recusares a ir era ele não se 
sentir ainda mais pressionado a...

— E, depois de me chicoteares verbalmente por isso, tu vais e levas 
dois completos estranhos para diminuíres ainda mais a pressão. Mante-
nho: és ainda pior do que eu.
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— Então chicoteia-me verbalmente — disse Alessan, mas Baerd 
apenas abanou a cabeça.

— Como está ele?
— Bastante bem, mas sob pressão. Devin impediu uma tentativa de 

assassínio lá em cima.
— O quê? — Baerd olhou rapidamente para Devin, reparando na 

camisa e nas calças rasgadas, além dos arranhões e cortes.
— Vais ter de me ensinar a usar um arco — disse Devin. — Vou 

rasgar-me menos assim.
Baerd sorriu.
— Irei, na primeira oportunidade. — Então, apercebeu-se do que 

havia sido dito. — Assassínio? Nas montanhas? Impossível!
— Infelizmente não. Ela tinha um arco com uma mecha do cabelo 

dele. Obviamente, esqueceram a superstição de ir até à montanha, pelo 
menos para assassínios. — Alessan estava sério.

O rosto de Baerd fi cou marcado de preocupação. Permaneceu sen-
tado no cavalo, silencioso por um momento, e só depois falou.

— Então, ele não tinha realmente opção. Tem de agir imediatamen-
te. Recusou?

— Aceitou. Temos seis meses, e ele vai enviar as mensagens. — Ales-
san hesitou. — Pediu para acendermos uma fogueira em sua memória, 
se morrer.

Baerd virou o cavalo de repente. Ficou a olhar fi xamente para oeste. 
O sol do fi m da tarde espalhava um brilho âmbar sobre as subidas e des-
cidas das colinas.

— Eu amo aquele homem — disse Baerd, ainda olhando para longe.
— Eu sei — respondeu Alessan. Lentamente, Baerd voltou-se para 

ele e ambos trocaram um olhar em silêncio.
— Senzio? — perguntou Baerd. Alessan assentiu.
— Terás de explicar a Alienor como preparar a interceção. Estes dois 

vão comigo para oeste. Tu, Catriana e o Duque vão para norte e depois 
para Tregea. Vamos começar a colher o que plantámos, Baerd. Tens no-
ção do sentido de oportunidade tão bem como eu, e saberás o que fazer 
até nos encontrarmos de novo, e também quem queremos do Leste. Não 
tenho a certeza sobre Rovigo, vou deixar isso contigo.

— Não gosto da ideia de seguirmos caminhos separados — murmu-
rou Baerd.

— Se queres saber, nem eu. Se tens alguma alternativa, gostaria de 
ouvir.

Baerd sacudiu a cabeça.
— O que vais fazer?
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— Vou falar com algumas pessoas no caminho. E vou ver a minha 
mãe. Depois, vai depender do que encontrar. Da minha própria colheita 
no Oeste antes da chegada do verão.

Baerd olhou rapidamente na direção de Erlein e Devin.
— Tenta não te magoares.
— Ela está a morrer, Baerd. E feri-a bastante em dezoito anos. — 

Alessan encolheu os ombros.
— Não a feriste! — respondeu o outro, com uma raiva súbita. — Só 

te magoas pensando assim.
Alessan suspirou.
— Ela está a morrer anónima e sozinha num Santuário de Eanna na 

província chamada Baixa Corte. Não está no Palácio Junto ao Mar em 
Tigana. Não me digas que ela não foi magoada.

— Não por ti! — protestou Baerd. — Porque fazes isto contigo?
Novamente, Alessan encolheu os ombros.
— Tomei algumas decisões nos doze anos desde que saímos de Qui-

leia. Estou pronto para aceitar que os outros possam discordar dessas 
escolhas. — Os seus olhos foram na direção de Erlein. — Não dês impor-
tância, Baerd. Prometo que não me vou deixar abalar por isso, mesmo 
sem ti por perto. Devin ajudar-me-á se for preciso.

Baerd fez uma careta por trás da sua barba e parecia que ia insistir 
ainda mais no assunto, mas, quando falou, o seu tom estava diferente.

— Achas então que a hora é esta? Achas que vai realmente acontecer 
agora?

— Acho que tem de acontecer neste verão ou nunca irá acontecer. A 
não ser, suponho, que alguém realmente mate Marius em Quileia e vol-
temos a fi car em suspenso aqui, sem ter nada com que trabalhar. O que 
signifi caria que a minha mãe e muitos como ela estão certos. Nesse caso, 
tu e eu temos simplesmente de navegar até Chiara e invadir os muros do 
palácio sozinhos para matar Brandin de Ygrath e ver Palma tornar-se 
um posto avançado de Barbadior. E o que custará isso a Tigana?

Controlou-se e continuou, numa voz mais baixa:
— Marius é o único trunfo que iremos ter, a única coisa de que eu 

estive à espera e a preparar durante todos estes anos. E ele acabou de 
concordar em deixar-nos guiá-lo de acordo com as nossas necessidades. 
Temos uma hipótese. Não nos prejudicará se rezarmos nos próximos 
dias, todos nós. Isto demorou bastante tempo a chegar.

Baerd estava imóvel.
— Bastante tempo — repetiu por fi m, e algo na sua voz deu calafrios 

a Devin. — Que Eanna ilumine o teu caminho pelos Dias das Brasas e 
além. O de vós os três.
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No rosto de Alessan transparecia um mundo de emoções.
— O teu também, o de vós os três — foi tudo o que disse antes de 

virar o cavalo e começar o seu caminho para oeste.
Seguindo-o, Devin olhou para trás uma vez e viu que Baerd não se 

movera. Estava sentado no seu cavalo, a observá-los. A luz do sol ba-
tia-lhe no cabelo e na barba, dando-lhes novamente a cor dourada de 
que Devin se lembrava no primeiro encontro entre ambos. Estava dema-
siado longe para conseguir discernir o seu rosto.

Devin levantou a mão em despedida, a palma aberta, e, para sua 
surpresa e alegria, viu Erlein fazer o mesmo de repente.

Baerd ergueu um braço em saudação, para depois torcer as rédeas 
do cavalo e virá-lo para norte.

Alessan, fazendo o cavalo avançar a um ritmo constante na direção 
do sol poente, não olhou para trás.
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C A P Í T U L O  X I I I

Algum tempo antes do amanhecer — não tinha a certeza das horas 
que eram —, Dianora levantou-se da cama e foi até às janelas que 

davam para a varanda. Afi nal, não dormira a noite toda. O irmão tam-
pouco dormira, muito longe no Sul, a combater na Guerra das Brasas e 
a partilhar depois o início da primavera no topo de uma colina conquis-
tada à Escuridão.

Ela não tinha compartilhado nada com ninguém naquela noite, 
deitada sozinha na cama, visitada por fantasmas e memórias. Olhava 
para uma escuridão fria que pouco tinha de primavera, da promessa do 
crescimento que viria. Estrelas tardias ainda brilhavam, apesar de a lua 
já se ter posto há muito tempo. O vento soprava do mar. Mal conseguia 
distinguir as bandeiras a tremular nos mastros dos navios no porto, além 
do cais do Mergulho do Anel.

Um desses navios acabara de chegar de Ygrath. Trouxera a cantora 
Isolla até ali. Contudo, não a levaria de volta.

— Khav, senhora? — disse Scelto em voz baixa, atrás dela.
Ela assentiu sem se virar.
— Por favor. E, depois, senta-te comigo, temos de conversar.
Se se movesse sufi cientemente depressa, pensou, se pusesse tudo em 

movimento sem se dar tempo para hesitações ou medo, talvez conse-
guisse fazer aquilo. De outra forma, estaria perdida.

Podia ouvir Scelto a mover-se de forma efi ciente na pequena cozi-
nha que era parte do seu conjunto de salas. O fogo fora mantido toda a 
noite aceso. Ygrath podia não ter os mesmos rituais de primavera e ou-
tono que Palma, mas Brandin interferira pouco na religião ou nos cos-
tumes locais, e Dianora nunca acendera um fogo novo em nenhum dos 
Dias das Brasas. Assim como a maioria das mulheres na saishan, caso se 
pensasse nisso. A ala leste do palácio seria um lugar escuro depois do pôr 
do sol por mais duas noites.

Pensou em sair para a varanda, mas parecia estar demasiado frio. 
Não havia sinais de vida lá em baixo. Pensou em Camena di Chiara. 
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Quando o sol nascesse, provavelmente levá-lo-iam para fora — com os 
ossos quebrados — para morrer numa roda à frente de todos. Afastou a 
mente também dessa imagem.

— Aqui está o vosso khav — disse Scelto. — Fi-lo bem forte — acres-
centou, embaraçado.

Ela virou-se ao ouvir aquilo e o seu coração apertou-se um pouco ao 
ver a preocupação desamparada nos olhos dele. Sabia que Scelto tinha 
lamentado por ela na noite anterior. As marcas da insónia estavam no 
rosto dele, como supunha que estivessem no seu também. Podia adi-
vinhar como deveria estar a sua aparência naquela manhã. Forçou um 
sorriso e aceitou a caneca oferecida. Estava quente e reconfortante na sua 
mão, mesmo antes de beber.

Sentou-se numa das cadeiras próximas à janela e fez sinal para que 
ele se acomodasse na outra. Ele hesitou por um momento e sentou-se. 
Dianora fi cou em silêncio, pesando as palavras. Percebeu, abruptamente, 
que não tinha ideia de como fazer aquilo de maneira subtil. Isso porque, 
pensou com acidez, sou uma manipuladora cínica da corte. Respirando 
fundo, disse:

— Scelto, preciso de sair para as montanhas esta manhã, sozinha. 
Conheço as difi culdades, mas tenho os meus motivos e eles são impor-
tantes. Conseguirias que isso acontecesse?

Ele franziu a testa. Nada disse, porém, e ela percebeu que pensava 
numa resposta para a pergunta, sem tentar julgá-la ou entendê-la. Ela 
temera uma reação diferente, mas percebeu, tardiamente, que não preci-
sava de temer. Nunca com ele.

— Vai depender se vão fazer a corrida hoje — respondeu ele.
O coração dela encheu-se de amor. Ele nem sequer perguntara as 

razões.
— E porque não a fariam? — perguntou, estupidamente, entenden-

do a resposta enquanto ele a dizia.
— Camena — disse ele. — Não sei se o Rei vai permitir a corrida 

da primavera no mesmo dia de uma execução. Se forem fazer a corrida, 
então sereis convidada a assistir ao fi nal na tenda do Rei, no prado, como 
sempre.

— Eu tenho de estar sozinha — repetiu ela. — E no alto da monta-
nha.

— Sozinha comigo — corrigiu ele, quase implorando.
Ela tomou um pequeno gole do seu khav. Aquela seria a parte di-

fícil.
— Parte do caminho, Scelto — disse. — Há algo que preciso de fazer 

sozinha. Vou ter de te deixar antes do topo.



67  

Viu-o debater-se contra aquilo e, antes que ele pudesse falar, acres-
centou:

— Eu não diria isto se não fosse necessário. Não há outra pessoa que 
preferisse ter a meu lado.

Não disse para o que seria necessário e viu-o a lutar para não fazer a 
pergunta. Mas ele conteve-se e ela sabia que lhe custara muito.

Levantou-se.
— Então tenho de descobrir o que vai acontecer. Volto já. Se forem 

correr, teremos pelo menos uma desculpa para estarmos no exterior. Se 
não, teremos de pensar mais sobre isso.

Ela concordou, agradecida, e viu-o partir, limpo e arranjado, infi ni-
tamente tranquilizador na sua competência. Terminou o khav, olhando 
pela janela. Ainda estava escuro lá fora. Foi até à outra sala para se lavar e 
vestir, fazendo tudo com cuidado, pois sabia que poderia ser importante. 
Escolheu um simples vestido castanho de lã e prendeu-o com um cinto. 
Era um Dia das Brasas, não era altura para enfeites esplendorosos. O 
vestido tinha um capuz para esconder o cabelo; isso também poderia ser 
importante.

Quando terminou, Scelto já tinha voltado. Estava com uma expres-
são estranha no rosto.

— Eles vão correr — disse. — E Camena não vai ser executado na 
roda.

— O que lhe aconteceu? — perguntou ela, sentindo um terror ins-
tintivo.

Scelto hesitou.
— O que se diz é que já recebeu uma morte misericordiosa, já que a 

verdadeira conspiração veio de Ygrath, e Camena foi apenas uma vítima, 
uma ferramenta.

Ela assentiu.
— E o que foi que realmente aconteceu?
— Talvez seja melhor não saberdes isso, senhora. — O rosto dele 

estava perturbado.
Provavelmente era, pensou ela. No entanto, tinha ido longe de mais 

durante a noite, e ainda teria de ir mais longe. Não era manhã para recu-
os nem para evasivas.

— Talvez, mas mesmo assim prefi ro que me digas, Scelto — foi tudo 
o que disse.

— Disseram que ele vai ser... alterado. Rhun está a envelhecer, e o 
Rei precisa de um Bobo. É preciso ter um preparado e isso pode demorar 
muito tempo, dependendo das circunstâncias — respondeu, depois de 
um momento.
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As circunstâncias, pensou Dianora, enjoada. Tais como se o Bo-
bo-em-preparação fora, ou não, um jovem saudável, normal e talentoso, 
que amava o seu lar.

Mesmo entendendo o que os Bobos de Ygrath eram para os seus 
reis, mesmo sabendo que Camena tinha condenado a sua vida pelo que 
fi zera no dia anterior, não conseguiu impedir a revolta do seu estômago 
com o que as palavras de Scelto implicavam. Lembrou-se de Rhun a ata-
car o corpo de Isolla no dia anterior. Lembrou-se do rosto de Brandin. 
Forçou a mente para longe daquilo. Não podia permitir-se sequer pensar 
em Brandin naquela manhã. Na verdade, seria melhor não pensar em 
nada.

— Eu já fui chamada? — perguntou, tensa.
— Ainda não. Mas sereis. — Ela apercebeu-se da tensão na voz dele; 

as notícias sobre Camena tinham-no nitidamente perturbado também.
— Eu sei que sim — disse. — Mas não me parece que possamos 

esperar. Se eu sair com os outros, vai ser impossível escapulir-me. O que 
achas que pode acontecer se tentarmos sair juntos agora?

O seu tom estava fi rme e calmo, o rosto de Scelto pensativo.
— Podemos tentar — respondeu, depois de um momento.
— Então, vamos.
O medo era bem simples: se esperasse de mais ou se pensasse de 

mais naquilo, fi caria paralisada pela dúvida; tinha de se mover e conti-
nuar a mover-se, até chegar a um determinado lugar.

O que aconteceria então, se algo acontecesse, deixaria nas mãos da 
Tríade.

Com o coração a bater depressa, seguiu Scelto para fora dos seus 
aposentos em direção ao corredor principal da saishan. Os primeiros 
fi nos fi os de luz começavam a entrar pelas janelas na ponta leste. Os 
dois foram na outra direção, passando por dois jovens eunucos que 
se dirigiam para os aposentos de Vencel. Dianora olhou diretamente 
para eles. Ficou satisfeita — pela primeira vez — ao ver o medo nas-
cer nos olhos dos dois rapazes. Naquele dia, o medo era uma arma, 
uma ferramenta, e ela precisava de todas as que conseguisse encon-
trar.

Scelto guiou-a, sem pressas, descendo a escadaria larga em direção 
às portas duplas que levavam ao mundo exterior. Ela alcançou-o no mo-
mento em que o eunuco batia ao de leve na porta. Quando o guarda 
do lado de fora a abriu, atravessou-a sem esperar pelo questionamento 
do guarda ou pelo anúncio de Scelto. Olhou para o homem friamente 
enquanto passava e viu os seus olhos arregalarem-se quando a reconhe-
ceu. Começou a andar pelo longo corredor. Assim que passou por outro 
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guarda, viu que era o jovem ao qual sorrira no dia anterior. Naquele mo-
mento não sorriu.

Atrás de si, ouviu Scelto proferir uma frase curta e cifrada e, depois, 
outra em resposta a uma pergunta. A seguir, ouviu os passos dele pelo 
corredor e, um instante depois, a porta fechou-se atrás de ambos. Scelto 
alcançou-a.

— Acho que seria necessário um homem corajoso para vos fazer pa-
rar hoje — disse, em voz baixa. — Todos sabem o que aconteceu ontem. 
É uma boa manhã para tentar isto.

Era a única manhã em que ela tentaria aquilo, pensou Dianora.
— O que lhes disseste? — perguntou, continuando a andar.
— A única coisa em que consegui pensar. Ides a um encontro com 

d’Eymon sobre o que aconteceu ontem.
Ela diminuiu o passo, refl etindo naquilo, e, nesse momento, o brilho 

de um plano adequado chegou até ela, como a primeira iluminação fraca 
do sol a nascer a leste sobre as montanhas.

— Bom — disse, acenando com a cabeça. — Muito bom, Scelto. É 
exatamente o que estou a fazer.

Dois outros guardas passaram por eles, mas sem lhes prestarem 
atenção.

— Scelto — disse ela, quando fi caram novamente sozinhos. — Pre-
ciso que vás à procura de d’Eymon. Diz-lhe que preciso de falar com 
ele a sós antes de todos sairmos para ver o fi m da corrida. Diz-lhe que 
estarei à espera no Jardim do Rei daqui a duas horas.

Duas horas podiam ser o bastante ou não; não sabia. Entretanto, em 
algum lugar na vasta extensão do Jardim do Rei, no lado norte do palá-
cio, sabia que havia um portão que dava para os prados e as encostas dos 
Sangarios mais adiante.

Scelto parou, forçando-a a fazer o mesmo.
— Ides sem mim, não é?
Ela não lhe mentiria.
— Vou — disse. — Espero estar de volta para esse encontro. Depois 

de lhe dares o recado, volta para a saishan. Ele não sabe que já estamos 
cá fora, portanto irá pedir que me chamem. Assegura-te de que a men-
sagem te chega diretamente. Não me importa como.

— Geralmente chegam — respondeu ele em voz baixa, claramente 
infeliz.

— Eu sei. Quando ele me procurar, teremos a nossa desculpa para 
estarmos no exterior. Desce daqui a duas horas. Deverei estar no jardim 
com ele. Procura-nos lá.

— E se não estiverdes?
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Ela encolheu os ombros.
— Empata. Alimenta a esperança. Tenho de fazer isto, Scelto, já te 

disse.
Ele fi tou-a por mais um instante, depois acenou com a cabeça uma 

vez. Continuaram. Pouco antes de alcançarem a curva da Grande Es-
cadaria à esquerda, Scelto virou à direita, e desceram por uma escada 
menor até ao piso térreo. Não havia ninguém ali. O palácio estava apenas 
a começar a acordar.

Ela virou-se para Scelto. Os olhos de ambos encontraram-se. Por um 
instante fugidio, esteve muito tentada a confi ar nele, a fazer do amigo um 
aliado. Mas o que poderia dizer? Como explicar, ao amanhecer, no meio de 
um corredor, a noite escura e o trilho dos anos que a tinham levado até ali?

Pousou-lhe a mão no ombro e apertou.
— Vai. Eu fi carei bem.
Sem olhar para trás, andou um pouco sozinha pelo corredor, em-

purrou as duas portas de vidro que levavam ao labirinto do Jardim do 
Rei e saiu para o início frio e cinzento do amanhecer.

Não fora sempre conhecido como o Jardim do Rei, nem fora sempre 
tão selvagem como agora se encontrava. Os Grandes Duques de Chiara 
haviam moldado aquele terreno para seu prazer ao longo de gerações 
sucessivas, e ele fora mudando ao longo dos anos conforme os gostos e 
os estilos da corte da Ilha.

Quando Brandin de Ygrath chegara, era um cintilante exercício 
de jardinagem: arbustos cuidadosamente podados em forma de pás-
saros e animais, árvores espaçadas com precisão e arranjadas ao longo 
da enorme extensão murada do jardim, caminhos largos com bancos 
esculpidos em intervalos pequenos, cada um próximo a uma sejoia 
plantada para perfumar e dar sombra. Havia um labirinto de arbustos 
quadrados e bem cuidados com uma namoradeira ao centro e fi leiras 
e mais fi leiras de fl ores cuidadosamente arranjadas em cores comple-
mentares.

Manso e chato, fora como o Rei de Ygrath o descrevera ao andar por 
ali pela primeira vez.

Dois anos depois, o jardim mudara de novo. E muito dessa vez. Os 
caminhos estavam menos largos, mantendo-se cobertos e escondidos 
por folhas no verão e no outono. Entrelaçavam-se aleatoriamente no 
meio dos densos grupos de árvores — trazidas com muito esforço das 
encostas montanhosas e das fl orestas do lado norte da Ilha. Alguns dos 
bancos esculpidos permaneceram, assim como os cheirosos canteiros de 
fl ores, mas os pássaros de sebe e os animais de arbusto foram os primei-
ros a desaparecer; e os espinheiros e serranos bem cuidados e simetri-
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camente podados tinham sido deixados crescer, altos e sombrios como 
árvores. O labirinto desaparecera: todo o jardim era agora um labirinto.

Um rio subterrâneo havia sido perfurado e desviado, e o som de 
água corrente estava por todo o lado. Havia pequenos lagos cheios de 
folhas em lugares inesperados, com árvores a cobri-los para dar sombra 
no calor do verão. O Jardim do Rei tornara-se um lugar estranho; não 
crescia descontroladamente e, com certeza, não estava descuidado, mas 
fora deliberadamente moldado para criar uma sensação de silêncio, de 
isolamento e, por vezes, de perigo.

Vezes como aquela, com a brisa da madrugada que ainda estava fria 
e o sol que mal acabara de nascer, apenas começando a aquecer o ar. 
Somente os botões mais precoces apareciam nos galhos das árvores, e 
apenas as primeiras fl ores da estação — anémonas e rosas caianas selva-
gens — davam lampejos de calor à manhã pálida. As árvores de inverno 
pareciam altas e escuras contra o céu cinzento.

Dianora tremeu e fechou as portas de vidro atrás de si. Respirou 
profundamente o ar cortante e olhou para cima, para as nuvens empilha-
das no alto da montanha, escondendo o topo dos Sangarios. A leste, as 
nuvens começavam a abrir-se; o dia fi caria quente mais tarde. Mas ainda 
não. Parou à beira da vastidão de um jardim de fi m de inverno e tentou 
guiar-se para a calma e para a tranquilidade.

Sabia que havia um portão no muro norte, mas não tinha a certeza 
de onde. Brandin mostrara-lho numa noite de verão, anos antes, quando 
andaram quilómetros sem destino, entre pirilampos, grilos e o barulho 
de água invisível a esparrinhar na escuridão além dos caminhos ilumi-
nados pelas tochas. Levara-a até ao portão que encontrara um dia, quase 
escondido por heras e uma roseira. Mostrara-lho na escuridão, à luz das 
tochas vinda de trás e da azul Ilarion acima deles.

Lembrou-se de que ele lhe segurara na mão enquanto andavam na-
quela noite, e falara sobre ervas e as propriedades das fl ores. Falara sobre 
um conto de fadas, sobre uma princesa da fl oresta nascida num mundo 
muito distante, num leito encantado de fl ores brancas como a neve, que 
só desabrochavam na escuridão.

Dianora abanou a cabeça, pondo a memória de lado, e andou rapi-
damente por um dos caminhos menores, coberto de pedras, que levava 
a nordeste por entre as árvores. Após vintes passos, deixou de conseguir 
ver o palácio ao olhar para trás. Acima, os pássaros começavam a cantar. 
Ainda estava frio, e levantou o capuz, sentindo-se, ao fazê-lo, uma sacer-
dotisa castanha de algum deus silvestre desconhecido.

E assim pensando, rezou ao deus que conhecia, e a Morian e Eanna, 
para que a Tríade lhe desse sabedoria e o coração tranquilo que tinha ido 
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procurar naquela manhã das Brasas. Estava extremamente consciente 
do que aquele dia representava.

Quase no mesmo momento, Alessan, Príncipe de Tigana, estava a 
sair do Castelo de Borso nas terras altas de Certando para um encontro 
na Passagem de Braccio que esperava ser capaz de mudar o mundo.

Dianora passou por um canteiro de anémonas, ainda pequenas e 
demasiado delicadas para serem colhidas. Eram brancas, logo dedicadas 
a Eanna. As vermelhas eram de Morian — exceto em Tregea, onde se 
dizia que haviam sido manchadas pelo sangue de Adaon na sua monta-
nha. Parou e olhou para as fl ores, para as suas pétalas frágeis a balançar 
na brisa. Os seus pensamentos, porém, voltaram-se para Brandin e o seu 
conto de fadas da princesa longínqua, nascida sob as estrelas do verão, 
aconchegada em fl ores como aquelas.

Fechou os olhos, sabendo que assim não conseguiria.
E, devagar, procurando deliberadamente a dor como uma espora, 

um incentivo, construiu uma imagem mental do seu pai a partir a cavalo, 
e da mãe e Baerd entre os soldados na praça. Quando abriu os olhos para 
continuar, já não havia contos de fadas no seu coração.

Os caminhos torciam-se desesperadamente, mas a massa de nuvens 
principal estava a norte, sobre a montanha, e manteve-a à sua frente o 
melhor que pôde. Era estranho vaguear daquela forma, quase perdida 
entre as árvores, e Dianora percebeu, com espanto, que se tinham passa-
do muitos anos desde que estivera assim, tão sozinha.

Tinha apenas duas horas e um longo caminho para seguir. Apressou 
o passo. Logo depois, o sol surgiu à sua direita e, da vez seguinte que 
olhou para cima, parte do céu estava azul e gaivotas circulavam. Baixou 
o capuz e soltou o seu longo cabelo; nesse momento, viu as pedras cin-
zentas e grossas da muralha norte através de uma fi leira de oliveiras.

Heras e aglomerados de musgo cresciam na parede, roxos e ver-
des-escuros. O caminho terminava nas oliveiras, bifurcando-se para 
leste e oeste. Parou por um instante, indecisa, tentando orientar-se pela 
memória de um verão e de tochas à noite. Depois, encolheu os ombros e 
seguiu para oeste, pois era o que o seu coração sempre fazia.

Dez minutos depois, contornando um lago que refl etia agitadas nu-
vens brancas, Dianora chegou ao portão.

Parou, subitamente de novo com frio, apesar de a manhã estar mais 
quente agora, com o sol. Olhou para a forma arqueada e para as do-
bradiças enferrujadas. O portão era muito velho, parecia que algo tinha 
sido entalhado nele, mas qualquer que fosse a imagem ou símbolo que 
estivesse ali, já se tinha quase desgastado totalmente. O portão estava 
praticamente coberto por heras e trepadeiras. A roseira, da qual se lem-
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brava ainda, estava nua naquele primeiro dia de primavera, mas os seus 
espinhos eram longos e agudos. Viu o ferrolho, tão enferrujado como 
as dobradiças. Não havia tranca, mas subitamente teve dúvidas se seria 
capaz de mover o ferrolho enferrujado. Perguntou-se quem teria sido 
o último a passar por aquele portão para a planície mais além. Quem, 
quando e porquê. Pensou em escalar e olhou para cima. A muralha tinha 
três metros de altura, mas as pedras talvez servissem de apoio. Estava 
decidida a ir em frente quando ouviu um som vindo de trás.

Pensando naquela cena mais tarde, tentou entender porque não fi -
cara mais assustada. Concluiu que, em algum lugar da sua mente, já de-
veria ter visto que aquilo poderia acontecer. A pedra cinzenta ao lado da 
montanha tinha sido apenas o ponto de partida. Não havia razão para 
que ela esperasse encontrar aquela pedra, ou o que precisava nela.

Virou-se no Jardim do Rei, sozinha entre as árvores e as fl ores pre-
coces, e viu a riselka a pentear o seu longo cabelo verde perto de um 
pequeno lago.

Elas só são encontradas quando querem, recordou. Então, outro pen-
samento lhe ocorreu e olhou em redor para ver se havia mais alguém ali.

No entanto, estavam totalmente sozinhas no jardim ou, pelo menos, 
naquela parte dele. A riselka sorriu, como se lesse a mente de Dianora. 
Pequena e muito magra, estava nua, contudo o seu cabelo era tão longo 
que quase lhe servia como vestido. A sua pele era tão translúcida como 
Brandin havia dito, e os olhos eram enormes, quase assustadores, páli-
dos como leite na pele alva leitosa.

Ela parece-se contigo, dissera Brandin. Não. Ela fez-me lembrar de ti, 
fora o que ele dissera. E de uma forma assustadora e fria, Dianora enten-
deu o que quisera dizer. Tinha uma vaga lembrança de si mesma no ano 
em que Tigana caíra, demasiado magra e pálida, com olhos quase tão 
grandes no seu rosto encovado como aqueles à sua frente.

Mas Brandin nunca a vira nessa época e ainda não a conhecia.
Dianora estremeceu. O sorriso da riselka aumentou. Não havia calor 

nem conforto nela. Dianora não sabia se esperava algum dos dois. Na 
verdade, não sabia o que esperava encontrar. Viera pelo caminho certo 
do velho verso profético, e parecia que, se fosse encontrá-lo, seria ali, 
entre os caminhos intricadamente entrelaçados do Jardim do Rei.

A riselka era linda de partir o coração, de uma forma que pouco 
tinha a ver com a beleza mortal. A boca de Dianora estava seca, por isso 
nem sequer tentou falar. Ficou imóvel no seu simples vestido castanho, 
com o cabelo solto a cair-lhe pelas costas, e observou quando a riselka 
pousou a escova branca no banco de pedra perto do lago e lhe acenou.

Devagar, com as mãos a começar a tremer, Dianora saiu do caminho 
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e passou por um arco de árvores até fi car de frente para aquela lendária 
e fugidia criatura, tão pálida. Estava perto o sufi ciente para ver o cabelo 
verde brilhar à luz suave da manhã. Os olhos claros tinham vários tons, 
e profundidade. A riselka levantou uma mão, de dedos mais longos e 
fi nos do que um mortal poderia ter, e levou-a até ao rosto de Dianora, 
tocando-lhe.

O toque era frio, mas não tanto como parecia. Gentilmente, a 
riselka acariciou-lhe a face e o pescoço. Em seguida — com o sor-
riso enigmático e estranho a aumentar ainda mais —, deixou a mão 
escorregar mais para baixo, abrindo um dos botões do vestido de 
Dianora, e enfi ou a mão lá dentro, para lhe tocar os seios. Um e de-
pois o outro, sem pressas, sorrindo sempre daquele modo misterioso.

Dianora tremia, sem conseguir parar. Incrédula e amedrontada, 
sentiu o corpo responder involuntariamente àquele toque exploratório. 
Conseguia ver os seios pequenos da riselka quase escondidos pela cor-
tina de cabelo. Os seus joelhos fi caram fracos de repente. O sorriso da 
criatura mostrou pequenos dentes afi ados e muito brancos. Dianora en-
goliu em seco, sentindo uma dor dentro de si que nem podia começar a 
entender. Abanou a cabeça, muda, incapaz de falar. Sentiu que começava 
a chorar.

O sorriso da riselka desapareceu. Retirou a mão e, parecendo quase 
desculpar-se, voltou a fechar-lhe o vestido. Estendeu a mão, tão gentil-
mente como antes, e tocou uma das lágrimas na bochecha de Dianora, 
para depois levar o dedo à boca e prová-la.

Ela é uma criança, pensou Dianora de repente, um pensamento dei-
xado na praia da sua mente como se tivesse sido levado pela maré. Nesse 
mesmo momento, soube que era verdade, independentemente de quan-
tos anos aquela criatura tivesse vivido. Perguntou a si mesma se aquela 
seria a mesma fi gura esguia e luminosa que Baerd encontrara na praia à 
luz do luar na noite em que partira.

A riselka tocou e provou outra lágrima. Os olhos dela eram tão 
grandes que Dianora tinha a sensação de que poderia cair neles e nunca 
voltar a sair. Era uma imagem sedutora, um caminho para o esqueci-
mento. Fitou-os por mais um momento e, depois, lenta e forçadamente, 
abanou a cabeça de novo.

— Por favor? — disse, sussurrando e, ao mesmo tempo, querendo, 
mas temendo a sua carência, com medo de que as palavras, a carência e 
o desejo, qualquer coisa, pudessem afugentar uma riselka.

A criatura de cabelos verdes virou-se, e Dianora fechou as mãos em 
punho. A riselka, porém, olhou por sobre o ombro, séria, sem sorrir, e 
Dianora entendeu que deveria segui-la.
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Chegaram à beira do lago. A riselka estava a olhar para a água, e 
Dianora fez o mesmo. Viu o refl exo do céu azul acima delas, de uma 
única gaivota branca cortando o espaço sobre o lago, dos ciprestes 
verdes-escuros como sentinelas e dos ramos das outras árvores ainda 
sem folhas. E, mesmo enquanto olhava, percebeu, com um calafrio, 
que o inverno parecia estar de volta demasiado cedo, o que estava 
errado. O vento soprava acima e ao redor delas; podia ouvi-lo nas ár-
vores, senti-lo no rosto e no cabelo, mas a água do pequeno lago era 
como a superfície do seu espelho, completamente calma, sem sequer 
um vestígio de brisa a agitar-lhe a superfície ou qualquer movimento 
nas suas profundezas.

Dianora afastou-se da margem e voltou-se para a riselka. A criatura 
fi tava-a, o cabelo verde levantado pela brisa, deixando livre o seu rosto 
pequeno e pálido. Os seus olhos fi caram mais escuros, nublados, e ela 
deixou de se parecer com uma criança. Parecia um poder da natureza, 
ou uma emissária desse poder, e não uma que nutrisse qualquer amizade 
por mortais, homens ou mulheres. Nada havia ali de gentileza ou prote-
ção. No entanto, Dianora, combatendo um medo crescente, lembrou a si 
mesma de que não fora até ali em busca de evasivas, mas sim de um sinal 
para o seu caminho, e viu então que a riselka tinha uma pequena pedra 
branca na mão; viu-a atirar a pedra ao lago.

Sem ondas. Nenhum movimento. A pedra afundou-se sem ne-
nhum traço da sua passagem. No entanto, a superfície da água mudou 
logo depois, escurecendo, e os refl exos desapareceram. Nada de cipres-
tes. Nenhum círculo do céu matinal. Sem árvores nuas a emoldurar o 
voo das gaivotas. A água tinha escurecido tanto que já nada refl etia. 
Dianora sentiu a riselka pegar-lhe na mão e puxá-la, gentil, mas decidi-
da, de volta à margem do lago e olhou para baixo, pois saíra da saishan 
à procura daquela verdade, daquele sinal. E nas águas escuras viu um 
refl exo.

Não dela ou da riselka, ou de qualquer coisa ali no Jardim do Rei na-
quele primeiro dos Dias das Brasas. Em vez disso, viu a imagem de outra 
estação — do fi nal da primavera ou do verão —, de outro lugar, cheio de 
cor, de muitas pessoas reunidas e, de alguma forma, conseguia mesmo 
ouvir o som delas na imagem. Por trás daquele som, constantemente, o 
marulho de ondas.

E, no fundo do lago, Dianora viu uma imagem de si mesma, usando 
um vestido verde como o cabelo da riselka, movendo-se sozinha entre 
aquela gente reunida. Depois viu, na água, onde os seus passos a estavam 
a levar.

Naquele momento, o medo tocou-a com uma mão gelada, mas, um 
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segundo depois, já desaparecera. Sentiu o coração acelerado acalmar-se, 
e, depois, diminuir ainda mais. Uma profunda tranquilidade tomou con-
ta dela. Logo em seguida, não sem o seu fardo de tristeza, veio a aceita-
ção. Naquela manhã, tinha saído da saishan à procura daquela certeza. 
Agora, naquele pequeno lago, o seu caminho fi cara fi nalmente claro e 
Dianora via que ele a levava até ao mar.

O som das pessoas reunidas foi desaparecendo, seguido pelas ima-
gens, pelo sol brilhante do verão. O lago estava escuro novamente, sem 
nenhum refl exo.

Algum tempo depois, minutos ou horas, Dianora levantou os olhos. 
A riselka ainda estava a seu lado. Dianora encarou aqueles olhos claros, 
tão mais claros que as águas encantadas, parecendo, porém, tão fundos 
como elas, e viu-se a si mesma em criança, tantos anos antes. Ainda as-
sim, não tantos: o piscar de um olho ou o tempo que uma folha de outo-
no demora a cair, na medida de tempo daquela criatura.

— Obrigada — sussurrou. — Eu entendo.
E fi cou imóvel, sem sequer se encolher, quando a riselka se pôs na 

ponta dos pés para lhe dar um beijo, leve como uma borboleta, nos lá-
bios. Não havia nada de prazer daquela vez, nem em dar, nem em re-
ceber. Aquilo era uma consequência, a consumação do que vira e por 
que passara. A boca da riselka tinha gosto a sal. O sal das suas próprias 
lágrimas, sabia Dianora. Já não sentia medo algum, apenas uma tristeza 
calma como uma pedra lisa no coração.

Ouviu um ruído e virou-se para o lago. Os ciprestes estavam de novo 
refl etidos, as suas imagens agora trémulas e quebradas pelo movimento 
da água com o vento.

Quando afastou os olhos, tirando o cabelo do rosto, viu que estava 
sozinha.

Quando voltou para o espaço aberto diante das portas do palácio, 
d’Eymon esperava por ela, vestido formalmente de cinzento, o Brasão 
de Estado ao pescoço. Estava sentado num dos bancos de pedra, e o seu 
cajado repousava ao seu lado. Scelto passou pelas portas e Dianora pôde 
ver a sombra de alívio que ele não conseguiu esconder quando ela saiu 
do meio das árvores.

Parou e olhou para o Chanceler, permitindo que um pequeno sor-
riso lhe aparecesse no rosto. Claro que era falso, mas aquela já se tinha 
tornado uma ação inconsciente para ela. Na normalmente inescrutável 
expressão de d’Eymon, percebeu impaciência e irritação, além de outros 
sinais do que havia acontecido no dia anterior. Imaginou que ele pro-
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vavelmente estava desejoso de uma discussão. Era difícil, incrivelmente 
difícil, reacostumar-se aos modos e afazeres do Estado. Mas era algo que 
tinha de ser feito.

— Estais atrasado — disse Dianora, suavemente, passando por ele. 
D’Eymon levantara-se, com perfeita cortesia, quando ela se aproximara. 
— Fui passear pelo jardim. Algumas fl ores do campo já começaram a 
desabrochar.

— Cheguei pontualmente — disse d’Eymon.
Em tempos, Dianora poderia ter-se intimidado, mas não naquele 

momento. Ele poderia estar a usar o Brasão numa tentativa de reforçar a 
sua autoridade, mas ela sabia o quanto o dia anterior o havia perturbado. 
Tinha a certeza que ele se oferecera para se suicidar na noite anterior, 
sendo um homem para quem as antigas tradições eram importantes. De 
qualquer modo, estava protegida contra ele: tinha visto uma riselka na-
quela manhã.

— Então devo ter chegado cedo — disse Dianora, com indiferença. 
— Desculpai-me. É bom ver que pareceis estar tão bem depois da confu-
são de ontem. Esperastes muito?

— O sufi ciente. Quereis falar sobre ontem, imagino. O que é?
Dianora não se lembrava de alguma vez ter ouvido um comentário 

de d’Eymon que fosse desinteressado, muito menos algo simplesmen-
te agradável. Recusando-se a ser apressada, sentou-se no banco que ele 
acabara de desocupar e alisou o vestido castanho sobre os joelhos. Aper-
tou os dedos no colo e ergueu os olhos, deixando a expressão fi car repen-
tinamente tão fria como a dele. 

— Ele quase morreu ontem — disse, de forma áspera, decidindo só 
naquele momento qual seria a sua abordagem. — Ele podia ter morri-
do. Sabeis porquê, Chanceler? — Não esperou resposta. — O Rei quase 
morreu porque os vossos homens foram demasiado complacentes ou 
desleixados para se preocuparem em revistar um grupo de ygratheanos. 
O que pensáveis? Que o perigo só viria de Palma? Espero que lideis com 
os guardas de ontem, d’Eymon. E depressa.

O uso do seu nome, não do título, era intencional. Ele abriu e fechou 
a boca, engolindo visivelmente uma resposta desagradável. Dianora es-
tava a forçar as coisas, só a Tríade sabia quanto, mas, se ia haver uma 
hipótese para o fazer, seria agora. D’Eymon estava pálido de raiva e es-
panto. Inspirou fundo, tentando controlar-se.

— Já tratei dos guardas — disse. — Estão mortos.
Ela não esperava aquilo. Conseguiu, com algum esforço, manter a 

frustração fora do seu olhar.
— E há mais — prosseguiu, aproveitando a sua vantagem. — Quero 
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saber por que motivo Camena di Chiara não estava a ser vigiado quando 
foi para Ygrath no ano passado.

— Ele foi vigiado. Que queríeis que fi zéssemos? Sabeis quem esteve 
por trás do ataque de ontem. Ouvistes.

— Todos nós ouvimos. Porque não sabíeis sobre Isolla e a Rainha? 
— Daquela vez, o ataque nas suas palavras era real, não só uma tática.

Pela primeira vez, viu uma sombra de hesitação nos olhos dele. Ele 
tocou o Brasão, depois pareceu dar-se conta do que fazia e baixou a mão. 
Houve um breve silêncio.

— Eu sabia — disse, fi nalmente. Os seus olhos encontraram-se com 
os dela, contendo uma pergunta como um desafi o raivoso.

— Entendo — disse Dianora depois de um momento, desviando o 
olhar.

O sol estava mais alto naquele momento, tendo percorrido mais de 
metade do seu caminho. Se se desviasse um pouco para o lado no banco, 
Dianora fi caria sob os seus raios quentes. A dura e não proferida ques-
tão pairava nos olhos de d’Eymon. Terias tu dito ao rei, sabendo aquelas 
coisas sobre a Rainha?

Dianora manteve-se em silêncio, seguindo as implicações até ao fi m. 
Apercebeu-se de que, com aquela confi ssão, d’Eymon estava nas suas 
mãos, se não o estivesse ainda depois da falha do dia anterior e do que ela 
tinha feito para salvar o Rei. Pensou ainda que, como consequência, ela 
estava em perigo iminente. O Chanceler não era homem que se pudesse 
tratar levianamente, nunca. A maioria dos habitantes da saishan tinha as 
suas suspeitas sobre como Chloese di Chiara morrera dez anos antes, e 
por que motivo.

Ergueu o olhar e deixou a sua crescente raiva impedir que a ansie-
dade transparecesse.

— Maravilhoso — disse, ácida. — Que segurança efi ciente. E, agora, 
claro, graças ao que fui forçada a fazer, o vosso bichinho de estimação 
bajulador, Neso, simplesmente tem de receber o cargo em Asoli, não é? 
Com um ferimento de honra ganho enquanto salvava a vida do Rei. In-
crivelmente esperto da vossa parte, d’Eymon!

Havia calculado mal. Pela primeira vez ele sorriu, uma expressão 
restrita e sem alegria.

— Isto tudo é por causa disso? — perguntou ele, em voz baixa.
Ela reprimiu a sua negativa imediata. Percebeu que não era inconve-

niente que ele pensasse assim.
— Entre outras coisas — admitiu, como que de má vontade. — Que-

ro saber por que motivo o tendes favorecido para o cargo em Asoli. Te-
nho tentado falar convosco sobre isso.
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— Foi o que pensei — disse ele, enquanto um pouco da sua com-
placência costumeira regressava. — Também tenho reparado em alguns, 
não todos, com certeza, dos presentes que Scelto tem recebido em vosso 
nome nas últimas semanas. O colar de ontem era esplêndido, diga-se de 
passagem. Foi o dinheiro de Neso que pagou por isso? Numa tentativa 
de vos levar a conquistar-me para o lado dele?

Ele estava muito bem informado, e era astuto. Ela sempre soubera 
dessas coisas. Nunca fora sensato subestimar o Chanceler.

— Ajudou a pagar — respondeu, brevemente. — Não respondestes 
à minha pergunta. Porque o favoreceis? Deveis saber que tipo de homem 
ele é.

— Claro que sei — replicou d’Eymon, impaciente. — Porque jul-
gais que o quero fora daqui? Quero-o em Asoli, pois não confi o nele 
na corte. Quero-o longe do Rei e num lugar onde possa ser morto 
sem inconveniências. Acredito que isto responde às vossas dúvidas, 
não?

Dianora engoliu em seco. Nunca, nunca o subestimes, disse ela nova-
mente a si mesma.

— Responde, sim — disse. — Morto por quem?
— Isso deveria ser óbvio. Os próprios Asolini encarregar-se-ão dis-

so. Espero que não demore muito para Neso lhes dar um motivo.
— Claro. E depois?
— Depois, o Rei investigará e descobrirá que Neso era cul-

pado de grave corrupção, do que não devemos duvidar que será. 
Executaremos um ou outro homem pelo assassínio, mas o Rei 
declarará a sua firme rejeição aos métodos e à ganância de Neso. 
Nomeará um novo Mestre das Tributações e prometerá medidas 
mais justas para o futuro. Acho que isso deve acalmar os ânimos no 
Norte de Asoli por algum tempo.

— Bom — disse Dianora, tentando ignorar a casual indiferença con-
tida em um ou outro homem. — E muito bem arranjado. Só tenho uma 
coisa a acrescentar: o novo ofi cial será Rhamanus.

Estava a correr mais um risco, sabia disso. Afi nal de contas, era uma 
prisioneira e concubina, enquanto ele era o Chanceler de Ygrath e de 
Palma Ocidental. Por outro lado, havia outras maneiras de equilibrar a 
balança, e lutou para se concentrar nelas.

D’Eymon fi tou-a friamente. Ela continuou a encará-lo, de olhos 
muito abertos e dissimulados.

— Sempre achei curioso — disse ele, passado algum tempo — que 
favoreçais tanto o homem que vos capturou. Julgar-se-ia que não vos 
importastes, que quisestes vir.
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Ele estava estranha e perigosamente perto da verdade, mas ela po-
dia ver que era apenas uma provocação. Forçou-se a descontrair-se e 
sorriu.

— Como poderia importar-me de estar aqui? Nunca tive encontros 
tão agradáveis como este. E, de qualquer maneira — acrescentou, dei-
xando que o seu tom mudasse —, sim, eu favoreço-o. Faço isso em nome 
do povo desta península. E sabeis que esse será sempre o meu interesse, 
Chanceler. Ele é um homem decente. Temo que não haja muitos desses 
em Ygrath.

Ele fi cou calado por um momento. Depois, disse:
— Há mais do que pensais. — Mas antes que ela pudesse enten-

der aquelas palavras ou a voz surpreendente com que foram ditas, ele 
acrescentou: — Eu pensei seriamente em envenenar-vos durante a 
noite passada. Isso, ou sugerir que fôsseis libertada e feita cidadã de 
Ygrath.

— Que extremos, meu caro! — Mas sentiu-se arrefecer. — Não fos-
tes vós quem nos ensinou que equilíbrio é tudo?

— Ensinei — disse ele calmamente, sem morder o isco. Nunca mor-
dia. — Tendes alguma ideia do que fi zestes ao equilíbrio desta corte?

Ela respondeu, com verdadeira aspereza:
— O que preferíeis que eu tivesse feito ontem?
— A questão não é essa. É óbvio. — Havia uma cor incomum nas 

bochechas dele. Quando prosseguiu, porém, foi no seu tom habitual. 
— Eu mesmo estava a pensar em Rhamanus para Asoli. Será como su-
geris. Entretanto, quase me esqueci de mencionar que o Rei solicitou 
a vossa presença. Intercetei a mensagem antes de chegar à saishan. Ele 
espera-vos na biblioteca.

Ela ergueu-se de um salto, tão agitada como ele devia saber que fi -
caria.

— Há quanto tempo? — perguntou, rapidamente.
— Não muito. Porquê? Não pareceis importar-vos com atrasos. Há 

anémonas no jardim, podeis falar-lhe disso.
— Poderia dizer-lhe algumas outras coisas também, d’Eymon. — 

Quase sucumbia à raiva. Lutou por se controlar.
— Tal como eu. E tal, suponho, como Solores. Mas raramente po-

demos dizer, não é? O equilíbrio, como acabastes de mencionar, é tudo. 
É por isso que ainda devo ser muito cuidadoso, Dianora, apesar do que 
aconteceu ontem. O equilíbrio é tudo. Não vos esqueçais disso.

Ela tentou pensar numa resposta, numa última palavra, mas não 
conseguiu. A sua mente estava a rodopiar. Ele falara em matá-la, em li-
bertá-la, concordara com a sua escolha para Asoli e, depois, ameaçara-a 
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novamente. Tudo em questão de minutos! E tudo enquanto o Rei espe-
rava por ela, e d’Eymon sabia disso.

Virou-se, abrupta e tristemente consciente do seu vestido simples 
e do facto de não ter tempo para voltar à saishan e mudar de roupa. 
Sentiu-se corar de raiva e ansiedade.

Scelto tinha obviamente escutado os últimos comentários do Chan-
celer. Os seus olhos por cima do nariz quebrado estavam vividamen-
te preocupados e culpados, mesmo que, tendo d’Eymon intercetado a 
mensagem, não houvesse nada que ele pudesse ter feito.

Ela parou junto às portas do palácio e olhou para trás. O Chance-
ler estava sozinho no jardim, apoiado no bastão. Era uma fi gura alta, 
cinzenta e magra entre as árvores. O céu acima dele tornara-se de novo 
sombrio. Claro que se tornara, pensou Dianora, rancorosa.

Então, lembrou-se do lago, e o seu humor mudou. No fi nal, que 
importavam aqueles artifícios da corte? D’Eymon estava simples-
mente a fazer o que tinha de fazer e, agora, também ela o faria. Tinha 
visto o seu caminho. Conseguiu sorrir novamente, permitindo que 
essa quietude interior voltasse a cair sobre si, ainda que com uma ro-
cha de tristeza no seu âmago. Curvou-se num cumprimento bastante 
formal. D’Eymon, apanhado de surpresa, esboçou uma reverência 
desajeitada.

Dianora virou-se e passou pela porta que Scelto lhe abria. Voltou 
pelo corredor e subiu as escadas, cruzando um corredor norte-sul e pas-
sando por duas portas bastante pesadas. Parou diante do terceiro par de 
portas. Mais por refl exo e hábito do que por qualquer outra coisa, exami-
nou a sua imagem no escudo de bronze pendurado na parede. Ajustou 
o vestido e passou as mãos pelo cabelo irremediavelmente despenteado 
pelo vento.

Bateu à porta da biblioteca e entrou, agarrando-se fortemente à sua 
calma e à visão do lago, com uma pedra redonda de conhecimento e 
tristeza no coração, que esperava poder ancorar no seu peito e impedir 
de voar para longe.

Brandin estava parado com as costas voltadas para a porta, olhando 
para um velho mapa do mundo conhecido na época, que estava pen-
durado por cima da maior das lareiras. Não se virou. Ela olhou para o 
mapa. Nele, a Península de Palma e até a terra de Quileia, mais extensa, 
para lá das montanhas e estendendo-se para sul até às Geleiras, torna-
vam-se insignifi cantes se comparadas a Barbadior e ao seu império no 
Leste, assim como a Ygrath, que se estendia para o Oeste ultramarino.

As cortinas de veludo da biblioteca estavam fechadas contra a luz da 
manhã e o fogo ardia, o que a incomodou. Parecia-lhe difícil aguentar 
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labaredas num Dia das Brasas. Brandin segurava um atiçador de larei-
ra nas mãos. Estava vestido tão descuidadamente como ela, com uma 
roupa preta de montaria e botas sujas de lama; devia ter cavalgado bem 
cedo.

Ela deixou o confl ito com d’Eymon para trás, mas não a história 
da riselka. Brandin era o centro da sua vida; o que quer que houvesse 
mudado, isso não mudara, mas a visão da riselka oferecera-lhe um des-
tino, enquanto Brandin a abandonara sozinha e acordada durante toda 
a noite anterior.

— Perdoai-me, senhor — disse. — Estive com o Chanceler pela ma-
nhã e ele decidiu só me dizer agora que esperáveis por mim.

— Porque estiveste com ele? — A voz subtil e familiar estava só leve-
mente interessada. Ele parecia absorto no mapa.

Não mentiu ao Rei.
— A questão do Mestre das Tributações de Asoli. Queria saber a 

razão de ele ter favorecido Neso.
Houve um leve toque de diversão na voz dele.
— Estou certo de que d’Eymon te disse algo plausível. — Finalmen-

te, virou-se e encarou-a pela primeira vez. Parecia exatamente o mesmo 
de sempre, e ela sabia o que acontecia quando os seus olhares se encon-
travam.

No entanto, tinha visto uma riselka uma hora antes, e algo parecia 
ter mudado. A calma não a deixou; o seu coração continuava no lugar. 
Fechou os olhos por um instante, mais para entender o signifi cado de tal 
mudança e o término de uma grande verdade do que por qualquer outro 
motivo. Sentiu que lamentaria depois, por diversas razões, se não fosse 
extremamente cuidadosa naquele momento.

Brandin afundou-se numa cadeira ao pé da lareira. Parecia cansado, 
mais do que tudo. Isso só se revelava de pequenas maneiras, mas ela 
conhecia-o há muito tempo.

— Agora tenho de dar o cargo a Neso — disse. — Acho que sabes 
disso. Desculpa.

Algumas coisas pareciam não ter mudado: sempre aquela cortesia 
tão séria e inesperada quando falava com ela sobre tais assuntos. Que ne-
cessidade tinha o Rei de Ygrath de se desculpar perante ela por escolher 
um dos seus cortesãos em vez de outro? Dianora caminhou pela sala, 
agarrada às suas resoluções. A um aceno dele, sentou-se na cadeira à sua 
frente. Os olhos de Brandin recaíram sobre ela numa análise estranha, 
quase distante. Perguntou a si própria o que veriam.

Ouviu algo no outro extremo da sala e, olhando de relance, viu Rhun 
sentado junto à segunda lareira, a folhear desinteressadamente um livro 
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de fi guras. A sua presença fê-la lembrar-se de algo e, de repente, sentiu 
a raiva regressar.

— É claro que tivestes de o oferecer a Neso — disse. — Asoli é o seu 
prémio pela bravura ao serviço do Rei.

Ele mal respondeu. A sua boca curvou-se brevemente, numa expres-
são um tanto irónica; contudo, ele ainda parecia preocupado, prestando 
apenas alguma atenção ao que ela dizia.

— Bravura, coragem... chamam-lhe algo do género — disse, dis-
traidamente. — O que aconteceu foi que ele não saiu do lugar a tempo. 
D’Eymon já estava a preparar-se ontem à noite para espalhar a notícia de 
que foi Neso quem me salvou a vida.

Ela não iria contra aquilo. Recusava-se. Nem sequer entendia por-
que dizia ele aquelas coisas. Em vez de o contestar, disse, fazendo o olhar 
vaguear pela sala, dirigindo-o a Rhun, não ao rei:

— Isso parece fazer sentido, e deveis certamente saber que não me 
importo. O que eu não entendo é porque estais a espalhar mentiras sobre 
o destino de Camena. — Respirou fundo e continuou: — Eu sei a verda-
de. É uma coisa tão feia e perversa de se fazer. Se é preciso preparar um 
Bobo para suceder a Rhun, porquê estragar um homem inteiro e saudá-
vel? Porquê fazer tal coisa?

Ele não respondeu durante muito tempo, e Dianora teve medo de o 
fi tar. Rhun, embora estivesse longe de mais para escutar, parou de folhe-
ar o livro e olhou para eles.

— Pois acontece que há precedentes — foi o que Brandin disse por 
fi m, ainda com um tom suave. Mas, então, um momento depois, acres-
centou: — Eu provavelmente devia ter afastado Scelto de ti há muito 
tempo. Vocês os dois fi cam a saber muito e muito depressa.

Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O que poderia dizer? 
Ela pedira aquilo. Exatamente aquilo. Mas, depois, olhando de esguelha, 
viu que Brandin sorria. Era um sorriso estranho, e havia algo esquisito 
no modo como ele a fi tava. Ele prosseguiu:

— E também acontece que Scelto estava certo pela manhã, mas as 
informações dele estão erradas agora.

— O que quereis dizer? — Sentiu um genuíno mal-estar a desper-
tar. Havia, naquela manhã, algo estranho nas maneiras dele que ela não 
conseguia compreender. Sabia, no entanto, que era mais do que cansaço.

— Cancelei as ordens de ontem depois da cavalgada — disse ele, 
tranquilamente. — Camena provavelmente está morto a esta hora. Uma 
morte rápida. Exatamente como tem sido noticiado.

Ela notou que as mãos se apertavam no seu colo. Replicou estupida-
mente, sem pensar:
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— Isso é verdade?
Ele limitou-se a erguer a sobrancelha, mas ela sentiu-se a corar pro-

fundamente.
— Eu não preciso de te enganar, Dianora. Ordenei que arranjassem 

testemunhas entre os de Chiara, para não haver dúvidas. O que te faria 
acreditar? Devo mandar a cabeça dele para o teu quarto?

Ela baixou os olhos novamente, pensando na cabeça de Isolla a es-
tourar como uma fruta esmagada. Engoliu em seco. Ele havia feito aquilo 
com um simples gesto de mão. Olhou mais uma vez para o Rei. Silencio-
samente, abanou a cabeça. O que havia acontecido naquela cavalgada? O 
que estava a acontecer ali?

Então, abruptamente, lembrou-se do que mais lhe tinha acontecido 
no dia anterior. Nas montanhas, no lugar onde uma rocha cinzenta se 
erguia ao lado do trilho. Um homem vê uma riselka, a sua vida mudará.

Brandin voltou-se para o fogo, uma perna cruzada sobre a outra. 
Baixou o atiçador, apoiando-se na cadeira.

— Ainda não me perguntaste por que motivo mudei as ordens. Nem 
parece teu, Dianora.

— Estou com medo de o fazer — respondeu, honestamente.
Ele encarou-a ao ouvir aquele comentário, as escuras sobrancelhas 

niveladas, os olhos cinzentos intimidadores na sua inteligência.
— Isso também não parece teu.
— Vós também não estais a ser muito... vós, esta manhã.
— É justo — declarou ele em voz baixa. Observou-a em silêncio por um 

instante, mas depois pareceu refl etir noutra questão. — Diz-me uma coisa, 
d’Eymon difi cultou-te as coisas há pouco? Advertiu-te ou fez ameaças?

Não era bruxaria, afi rmou ela a si mesma, ferozmente. Ele não lhe lia 
a mente. Era só Brandin a ser o que era: alguém atento a todas as mudan-
ças que afetavam aqueles que o rodeavam.

— Não diretamente — disse, embaraçada. Outrora, poderia ter visto 
aquilo como uma oportunidade, mas a atmosfera da manhã estava muito 
estranha. — Ele estava... irritado com o ocorrido de ontem. Temia, acho 
eu, mudanças na harmonia aqui da corte. Uma vez que se espalhe a notí-
cia de que foi Neso quem vos salvou a vida, acho que o Chanceler fi cará 
mais calmo. Não lhe será difícil espalhar essa história, as coisas acontece-
ram muito depressa. Duvido que alguém tenha visto claramente.

Daquela vez, o sorriso de Brandin enquanto a escutava era um que 
conhecia e estimava: de igual para igual, duas mentes a partilhar o trajeto 
de um pensamento complexo. Quando terminou, porém, a expressão 
dele mudou.

— Eu vi — disse ele —, eu vi claramente.
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Dianora voltou a afastar e a baixar o olhar para as mãos no seu colo.
O teu caminho está agora claro, recitou para si mesma o mais seve-

ramente que conseguia. Lembra-te disso. Tinha-lhe sido oferecida uma 
visão de si mesma, em verde, junto ao mar. E o seu coração passara a 
pertencer somente a si depois da noite anterior. Havia uma rocha que o 
prendia ali, seguro dentro do seu peito.

Brandin argumentou:
— Seria fácil contar a história de Neso, concordo. Mas pensei muito 

ontem à noite e novamente durante o passeio a cavalo. Vou falar com 
d’Eymon hoje, mais tarde, depois de assistirmos ao regresso dos corre-
dores. A história a ser espalhada será a verdadeira, Dianora.

Não tinha a certeza de o ter ouvido corretamente. Quando percebeu 
que sim, algo pareceu chegar à borda e derramar um pouco, como uma 
taça a transbordar de vinho dentro dela.

— Devíeis andar a cavalo mais vezes — murmurou. Ele ouviu. Riu 
suavemente, mas ela não o fi tou. Tinha a forte sensação de que não 
aguentaria erguer os olhos. — Porquê? — questionou, absorta nos seus 
dedos entrelaçados. — Porquê, então, as duas coisas: o destino de Came-
na e agora isto?

Brandin permaneceu calado por tanto tempo que ela acabou por 
erguer o olhar, cautelosa. Ele virara-se novamente para o fogo e atiçava-o 
com o ferro. Do outro lado da sala, Rhun havia fechado o livro e estava 
em pé ao lado da mesa, observando os dois. Vestido de preto, claro. Exa-
tamente como o Rei.

— Eu já te contei — disse Brandin de Ygrath, muito baixo — a his-
tória que a minha ama costumava contar-me sobre Finavir?

Ela sentiu a boca de novo seca. Havia algo no tom dele, na forma 
como estava sentado, na sua resposta evasiva.

— Não — respondeu. Tentou pensar em algo irónico para adicionar, 
mas não conseguiu.

— Finavir ou Finvair — continuou ele, sem realmente se importar 
com a resposta dela, sem sequer olhar para ela. — Quando cresci e pro-
curei nos livros que têm essas histórias, era escrito das duas maneiras 
e de mais umas duas de vez em quando. Isso acontece muito com as 
histórias que vêm de antes da época em que começámos a escrever estas 
coisas.

Voltou a encostar o ferro no braço da cadeira e reclinou-se, ainda 
a olhar para as chamas. Rhun tinha-se aproximado um pouco, como se 
atraído pela história. Estava apoiado numa das pesadas cortinas das ja-
nelas, apertando uma dobra delas nas duas mãos.

— Em Ygrath, alguns contam e outros acreditam que este nosso 
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mundo, aqui nas terras do Sul e mesmo do Norte, além dos desertos e 
das fl orestas chuvosas, o que quer que haja lá, é apenas um dos muitos 
mundos que os deuses mandaram para o Tempo. Os outros, dizem, es-
tão distantes, espalhados pelas estrelas, invisíveis para nós.

— Aqui também já se acreditou em algo assim — disse Dianora 
em voz baixa, quando ele fez uma pausa. — Em Certando. Nas terras 
altas, ensinava-se algo muito parecido, embora os sacerdotes da Tríade 
tenham queimado as pessoas que diziam isso.

Era verdade: adeptos da heresia Carlozzini tinham sido queimados 
em massa nos anos da peste, muito tempo antes.

— Nunca queimamos ou colocamos alguém na roda por pensar as-
sim. Às vezes rimo-nos deles, mas isso é diferente. O que a minha ama 
costumava contar-me era o que a mãe dela lhe contara; e a mãe da mãe 
antes disso, não duvido: que alguns de nós nascemos e renascemos em 
vários desses mundos até que, fi nalmente, se tivermos feito por merecer 
nas nossas vidas, nascemos uma última vez em Finavir ou Finvair, que é, 
entre todos os mundos, o que está mais próximo de onde os verdadeiros 
deuses habitam.

— E depois disso? — perguntou ela. As palavras calmas dele pare-
ciam parte do mistério contínuo daquele dia.

— Depois, ninguém sabe, ou ninguém quis contar-me. Assim como 
nenhum dos pergaminhos e livros que li quando cresci dizia nada a esse 
respeito. — Mexeu-se na cadeira, as belas mãos descansando nos bra-
ços entalhados. — Nunca gostei da lenda da minha ama sobre Finavir. 
Havia outros tipos de histórias, algumas muito diferentes, e eu gosta-
va de muitas delas, mas, por algum motivo, a que fi cou foi essa. Isso 
aborrecia-me. Fazia as nossas vidas aqui parecerem um mero prelúdio, 
sem consequências em si mesmas, apenas importantes para decidir para 
onde iríamos depois. Sempre precisei de sentir que o que estou a fazer 
importa, aqui e agora.

— Acho que concordo convosco — disse ela. As suas mãos estavam 
agora suavemente pousadas no regaço, e o ambiente mudara comple-
tamente. — Mas porque me estais a contar isto, se nunca gostastes da 
história?

A mais simples das perguntas.
— Porque, durante as noites deste último ano, e mesmo antes, tenho 

tido sonhos recorrentes de estar a renascer longe de tudo isto, em Fina-
vir. — Olhou diretamente para ela pela primeira vez desde que começara 
a contar a história, e os seus olhos cinzentos estavam tranquilos e a voz 
fi rme quando continuou: — E em todos esses sonhos, tu estás ao meu 
lado e nada nos separa, ninguém se interpõe entre nós.
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Nada a preparara para aquilo. Nada mesmo, embora, talvez, as pis-
tas estivessem ali desde sempre e ela fosse demasiado cega para ver. De 
repente, estava cega, lágrimas desesperadas de choque e surpresa a trans-
bordar dos seus olhos e um martelar urgente e desesperado onde ela 
sabia estar o coração.

— Dianora, eu precisei tanto de ti na noite passada que me assustei. 
Não te mandei chamar porque precisava, de alguma forma, de tentar 
entender o que aconteceu comigo quando impediste a fl echa de Came-
na. Solores foi apenas um disfarce para a corte, nada mais que isso, para 
que eles não pensassem que o perigo me tirara a virilidade. Passei a noite 
a andar de um lado para o outro, ou sentado à minha mesa, tentando 
decifrar onde a minha vida chegara. O que signifi ca quando a minha 
mulher e o meu único fi lho me tentam matar e só falham por tua causa. 
E, pensando nisso, sendo consumido por isso, foi só perto do amanhecer 
que percebi que te deixei sozinha a noite toda. Minha querida, será que 
poderás algum dia perdoar-me por isso?

Eu quero que o tempo pare, pensou ela, limpando futilmente as lá-
grimas, tentando vê-lo claramente. Não quero sair desta sala nunca, 
quero ouvir estas palavras a serem ditas de novo e de novo, sem parar, 
até eu morrer.

— Tomei uma decisão enquanto estava fora — disse ele. — Pensei 
no que Isolla disse e fi nalmente fui capaz de aceitar que ela tinha razão. 
Já que não vou, que não posso mudar o que me comprometi a fazer aqui, 
tenho de estar preparado para pagar esse preço, eu mesmo, não através 
de outros em Ygrath.

Ela tremia, incapaz de conter as lágrimas. Ele não a tocara, nem se-
quer se movera na sua direção. Atrás dele, o rosto de Rhun era uma más-
cara distorcida de dor e desejo, e de algo mais. Aquilo que ela às vezes via 
e não podia encarar. Fechou os olhos.

— O que ides fazer? — sussurrou. Era difícil falar.
E ele disse. Tudo. Detalhou-lhe o caminho que tomara na encruzi-

lhada. Ela ouviu, as lágrimas a cair mais devagar, transbordando de um 
coração abarrotado, e Dianora foi compreendendo que a roda estava a 
fechar um círculo completo.

Ouvindo a voz séria de Brandin abafar o crepitar das chamas de um 
Dia das Brasas, na mente de Dianora só surgiam imagens de água. As 
águas escuras do pequeno lago no jardim, e a visão do mar que tinha 
recebido ali. E, apesar de não ter o dom da profecia, podia ver onde as 
palavras dele os estavam a levar, a levá-los a todos, e fi nalmente entendeu 
o signifi cado do que vira no lago.

Procurou o coração e soube, com profundo sofrimento, que era dele, 
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que não havia voltado a ser dela. Mesmo assim — a coisa mais terrível de 
tudo —, sabia o que ia acontecer, o que iria fazer.

Noutras noites solitárias, nos seus anos na saishan, sonhara encon-
trar um caminho como aquele que se abria com as palavras que ele di-
zia. A dado momento, ouvindo-o falar e pensando assim, não conseguiu 
continuar a aguentar a distância física entre eles. Saiu da cadeira e foi 
para o tapete aos pés dele, deitando a cabeça no seu colo. Ele tocou-lhe o 
cabelo e começou a acariciá-lo, sem parar, enquanto revelava o que tinha 
descoberto naquela noite, falando de estar fi nalmente disposto a aceitar 
o preço do que estava a fazer ali em Palma, e falando sobre a única coisa 
para a qual ela nunca se preparara. Sobre amor.

Ela chorou em silêncio, não conseguindo parar de chorar enquanto 
as palavras dele continuavam a fl uir, enquanto o fogo morria lentamente 
na lareira. Chorava por amor a ele, pela sua família e pelo seu lar, pela 
inocência que tinha perdido ao longo dos anos e por tudo o que ele per-
dera, e chorou mais amargamente ainda pelas traições que ainda viriam. 
Por todas as traições que estavam à espera no exterior daquele aposento, 
para onde o tempo, que não podia ser impedido, iria arrastá-los.


