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Minhas mãos, por um instante, enrijeceram. Eu podia sentir aquilo invadindo meu 
corpo, percorrendo minhas veias e artérias, tornando-me outra. Minhas vestes estavam 
banhadas em suor e minha mente não conseguia focalizar nada. 

Era o poder. 
Eu podia escutar um grito partindo da vila mais longe daquele local como uma 

pena dançando do céu. As coisas se moviam de forma mais lenta e dentro de mim, 
ficaria melhor nascia o desejo de mais. Eu ansiava por mais, aquilo não podia cessar. 

Sorri e levantei-me como se tudo agora estivesse aos meus pés. Nada me deteria, 
nem mesmo meus medos conseguiriam tal façanha. Olhei em volta e vi que aquela 
figura sem face continuava me fitando e eu falei sem titubear: 

– Quero todos mortos. 
Dois dias antes 

Faltava um dia para o meu casamento.  O meu vestido azul já estava pronto, pois 
meu pai me presenteou assim que a notícia da realização desse sacramento fora 
divulgada. Dizia ele que aquele vestido foi repassado de geração em geração pela 
família de minha mãe. Eu não estava feliz ou ansiosa, na verdade, eu mal conhecia 
aquele homem que iria me tomar como sua.  Aceitava apenas por necessidade, pois 
minha madrasta sempre me falou que o dever da mulher é obedecer e cuidar da família. 

Em meus dezesseis anos de vida, pouca coisa me oferecida, mas muito me fora 
cobrado. O meu trabalho era ajudar meus pais na colheita, pois os impostos cobrados 
pelo senhor feudal eram altos e se nós não conseguíssemos o mínimo, provavelmente 
não teríamos como nos alimentar. 

Meu pai estava pagando a corveia, por isso ele não era muito útil para a nossa 
família neste momento. Essa obrigação consistia no trabalho gratuito ao senhor feudal 
durante um certo período de tempo. Fato que diminuía drasticamente a nossa produção, 
porque meu pai sempre fora o melhor no plantio e colheita. 

 Eu iria me casar com um primo distante. Ele era quinze anos mais velho e o vi 
poucas vezes. Apesar de eu estar indiferente com aquilo, ajudei meus pais a escolher o 
meu futuro marido, pois nossa família não possuía muitos bens, por isso, não havia 
muitos pretendentes, pois o dote que poderiam pagar era irrisório.  

Tive sorte por ter nascido bela, pois esse meu primo, nas poucas vezes que me 
viu, encantou-se por meus cabelos negros ondulados e olhos verdes. Muitos dos 
vizinhos me chamavam de bruxa e e até já fui cogitada inúmeras vezes a ser queimada 
viva, mas nenhum indício de bruxaria foi encontrado. 

Tolos. 
São todos tolos. 
– Luckard, ajude-me a retirar a mesa – disse minha madrasta. 
Assenti com a cabeça e retirei toda aquela sujeira da mesa. Nós tínhamos acabado 

de orar, embora eu considerasse aquilo uma mentira. Aqueles pedidos não passavam de 
palavras pronunciadas ao vento, pois ninguém nos escutava. Nós nascemos na miséria e 
morreríamos na miséria. 

– O que é essa marca escura em tua mão, garota? – minha madrasta me olhou 
assustada. 

Olhei para o meu braço, não acredito... 
– Que marca? – perguntei. 
Ela olhou novamente, segurou meu braço com bastante força, mas nada estava ali. 

Estava como sempre, branca e pálida. 
– Posso jurar que vi uma estrela de sete pontos em tua mão, menina – ela falou, 

ainda absorta. 
– Impressão tua. 
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Olhei para a janela, o sol já estava se escondendo e a noite logo cairia como uma 
singela brisa em dias nublados. Ela, a noite, minha querida e companheira de fuga, cujos 
segredos escondia de um mundo injusto e ingrato. Porém, eu não era assim, muito 
menos meus ascendentes, nós sabíamos da verdade. 

Nós éramos a verdade. 
Assim que todos dormiram, vesti um cotehardie preto e vermelho, cujo vestido 

interior era a parte vermelha do vestuário, cuja largura era justa e marcava um pouco 
meu corpo. Já a sobre-túnica ficava na parte exterior, ela era preta e bastante ampla, 
possuía também aberturas no cotovelo, fato que revelava mais um pouco do vermelho 
sangue de meu vestido.  

Com aquela roupa, minha cintura ficava um pouco marcada e minhas pernas 
possuíam um pouco mais de movimento, pois a sobre-túnica se abria da cintura até os 
pés. Sorri e saí de casa. 

Ninguém notaria minha ausência, tampouco me perguntariam aonde eu iria. Isso 
me concedia um pouco mais de liberdade para ditar minha própria vida noturna – que 
era bastante movimentada e desvairada. Todas as sextas-feiras eu fazia isso e a cada 
semana eu a enfrentava por esse motivo. 

Não demorou muito para eu chegar àquele local aparentemente fúnebre. Bati na 
porta duas vezes e um homem de cabelos negros e barba grande a abriu, dizendo: 

– Demorastes tanto por qual motivo? 
– Questões familiares – o respondi olhando de soslaio. 
Assim que entrei, senti um aroma de pinhas e margaridas no ar, o clima estava 

mais leve e as cores circulavam calmamente, quase como uma melodia. Algumas fadas 
aproximaram-se de mim e cochicharam coisas inaudíveis. Elas eram tão pequenas! Um 
pouco maiores que minha mão. 

A maioria ocupava o espaço daquela casa a rodeando, era impossível de entender 
sua direção ou sua posição ao mesmo tempo, pois voavam tão velozes e tão majestosas, 
como se o ar as tivesse chamado para dançar. Às vezes, eu até sentia inveja, pois queria 
aquela liberdade que elas tanto possuíam. 

Quem olhava para aquele local, repleto de beleza e cor, não acreditaria que se 
tratava de uma taverna, aparentemente abandonada e com cheiro de podridão em sua 
faixada. Lá dentro, eu facilmente me distraia e, por causa dessa minha desatenção, não 
percebi que os humanos daquele local formaram um círculo ao redor de mim e me 
conduziam ao centro da sala.  

Eu amava aquele local, antes da morte de minha mãe, ela me ensinou a chegar 
aqui e disse que seria o local mais seguro. A partir de então, passei a frequentar 
rotineiramente os cultos, que aconteciam nas sextas-feiras pela madrugada. Eu conhecia 
todos daquele local, desde o mais velho ao mais novo. Para mim, eles eram a minha 
verdadeira família e eu não os trocaria por nada deste mundo.  

Eu sou quem sou por causa deles. 
– Tua iniciação acontecerá na sua noite de núpcias – disse o ancião daquele local, 

cujo nome era desconhecido por todos que frequentavam os cultos. 
Olhei para aquele homem idoso, suas rugas pareciam cadeias montanhas brancas e 

o seu olhar era mais afiado que uma espada. Não entendi as suas palavras, seria 
impossível eu fugir nessa noite. 

– Creio que tu não compreendes a situação – eu disse ao idoso – será impossível 
eu vir aqui nessa noite. 

– E tu não virás – ele disse – tu usarás o sangue do homem que irá despojar tua 
virgindade e invocarás teu senhor. 

– De quanto sangue eu preciso? 



 

 7 

– De todo o sangue – ele respondeu. 
– Matar meu futuro marido? – perguntei assustada, certamente isso não seria um 

bom começo de casamento. 
– Cada escolha requer um sacrifício e trará uma consequência. 
– Meu pai está vivo e foi minha mãe que me revelou esse mundo, como ela fez 

isto? – o questionei, aquilo não poderia ser assim! 
– Adultério – ele respondeu  
– Respeite a memória de minha mãe! 
– Ela fez o necessário para isto! – Retrucou uma mulher atrás de mim chamada 

Lucia. 
– Eu serei morta! – respondi amedrontada. 
– Ninguém saberá. – Disse o ancião aparentemente calmo. 
– Como não? Tenho apenas uma noite para isso, onde encontrarei um homem 

discreto o suficiente para realizar isso? Vós soubestes muito bem o que ocorreu com 
minha mãe, ela morreu decapitada! E se eu resolver matar meu esposo, tu não achas que 
se um marido morre na noite de núpcias, a culpada não será sua esposa? A sociedade 
acredita que a mulher está mais suscetível ao pecado! 

 – Tua missão será ter uma maior cautela. Tens um dia para isso, pense no que 
fará. – Ele falava aquilo com a maior tranquilidade do mundo, mas tenho certeza que 
não seria tão fácil assim. 

– Eu não serei assassina e adultera! Eu padecerei nas mãos dos homens, meu 
corpo se desfalecerá de tanta dor e morrerei dias depois! – disse. 

– Pois seja apenas assassina. E tome bastante cuidado. – o ancião respondeu. 
– Deve haver outra forma – retruquei. 
– Caso tu se acovarde e não faça o rito de iniciação, tua memória será apagada e 

nada desse mundo, muito menos a magia que aprendeu a conjurar, sobreviverá. Não 
restará nem mesmo os sonhos! – assim que o ancião terminou de falar, ele se virou, 
talvez por sinal de repúdio ou desinteresse com a continuação da conversa. 

– Sugiro que mate seu marido, afinal, ele mora em outro feudo e tu serás levada 
com ele para lá. – disse Lucia, uma das mulheres mais velhas daquele local, sua face 
possuía muitas rugas que assustavam as crianças e nos faziam repensar sobre a velhice. 

– Quanto a isso, caso você adultere-o, não se preocupe, teu poder será suficiente 
para vir aqui todas sextas à noite. – completou o ancião se virando para mim 
novamente. 

– Por que me disseram isso agora? Eu poderia ter realizado esse ritual há muito 
tempo!- levei minhas mãos à cabeça, estava desesperada, meu mundo acabara de 
desmoronar e pouca coisa eu poderia fazer. 

– Qual sua idade, senhorita? Dezesseis anos? Ideal é dezenove! Contamos-te isso 
agora, pois foste tu quem escolheu casar agora e um dos requisitos da iniciação é o 
sigilo até um dia antes do casamento. O ideal é que tu faças com tem noivo. – continuou 
o ancião. 

– Já não sei o que pensar. – Disse – quando a hora chegar, o que deverei fazer? 
– Corte a garganta! Diga as palavras que achar necessário para invocar o teu 

senhor e então ele aparecerá. Peça a iniciação, somente isso! 
Minhas mãos estavam trêmulas, meu coração palpitava freneticamente. Em minha 

mente, um turbilhão de ideias surgiram, mas nenhuma sã o suficiente. Eu deveria fazer 
aquilo, minha felicidade dependia daquilo. O que fazer?  

Caso mate meu marido, serei viúva e a vida de viúvas não vale a pena ser vivida. 
Eles a marginalizam muito e nesse caso o meu único refúgio seria as madrugadas das 
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sextas. Mas, em contrapartida, se eu o adulterá-lo estarei sujeita a todas as punições e 
terei de deitar com alguém que não conheço. 

[...] 
No outro dia, todos os sintomas de ontem continuavam. Enquanto eu preparava a 

casa para o casamento, percebia minhas mãos cada vez mais trêmulas. Eu suava 
bastante e estava extremamente inquieta. Pensei no que fazer nessa noite e como eu iria 
conseguir algum homem para isso. Eu não poderia me passar por prostituta, pois elas 
são encontradas apenas nos prostíbulos e provavelmente alguém iria me reconhecer. 
Talvez o ideal seria matar meu noivo. 

– Lukard, venha aqui, pois o Sólon, teu noivo, chegou! – Disse meu pai. 
Quando cheguei à sala, vi um homem alto, de barbas aparadas e cabelos da cor de 

avelã. Seu olhar era vago e, embora apresentasse uma boa aparência, parecia surrado 
pelo sofrimento. Aquele homem merecia morrer pelas minhas mãos? 

– Minha senhora? – ele cumprimentou beijando minha mão e ao mesmo tempo 
me olhou, seus olhos penetraram os meus, aquele olhar rasgou-me por dentro, ele 
parecia saber exatamente o que eu pretendia fazer. 

Ficamos assim por alguns minutos até que meu pai nos interrompeu. 
– Contenham-se, pois o casamento é amanhã. 
O dia parecia se arrastar, era uma angústia interminável com pitadas de desespero 

e dúvida. A loucura, somente ela poderia me auxiliar, ou talvez meus impulsos que me 
tornariam menos covarde. Somente os instintos iriam me nortear até a solução mais 
plausível para isso. 

Eu também deveria invocar meu senhor. 
Durante a noite, jazia sobre o poço da minha casa o cadáver de um pombo. Fui até 

lá e conjurei a vida. Assim que fiz isso, as asas daquele animal mexeram-se novamente 
e ele pôde voar em paz. 

Paz. 
Eu preciso disso. 
– Tu não sairás nessa noite. 
Olhei para trás e vi meu pai segurando um chicote em sua mão. Ele parecia 

furioso, seus olhos refletiam a cegueira de um machista inescrupuloso. Seus punhos 
estavam cerrados e seus dentes por pouco não quebraram de tanta força que fazia em 
sua mandíbula. 

– Tu és igual tua mãe, uma prostituta! 
Ele se aproximou de mim e me bofeteou. Pensei em revidar, mas não seria o mais 

sensato a se fazer, pois toda mulher era propriedade do chefe da casa. Assim que 
chegamos em meu quarto, ele lançou a corda contra mim diversas vezes. Eu gritava de 
dor, pensei em usar minha magia, mas queria poupá-la para a iniciação. Além disso, não 
seria bom eu revelar aquele segredo ou então colecionar mais outra morte. 

Ele se aproximou de mim e me bofeteou. Eu pensei em revidar, mas não seria o 
mais sensato a se fazer, pois para todos a mulher era propriedade do chefe da casa. 
Assim que chegamos em meu quarto, ele lançou o chicote contra mim diversas vezes. 
Eu gritava de dor. A cada toque da corda, sentia minha pele estalando, e em algumas 
partes ela até cedeu, dando lugar para meu sangue vermelho vinho. Diversas lágrimas 
desciam de meus olhos.  

Mais uma chicoteada, mais um rastro de sangue em minhas costas. 
Mais uma chicoteada. 
Mais uma. 
Assim que ele finalmente terminou de descarregar sua raiva em mim. Senti que 

não conseguiria mais levantar, tudo em mim doía. E eu queria apenas sair dali, mas 



 

 9 

provavelmente não conseguiria. Durante toda essa sessão de tortura, pensei em usar 
minha magia, mas queria poupá-la para a iniciação. Além disso, não seria bom eu 
revelar aquele segredo ou então colecionar mais outra morte. 

– Estou cansado de suas saídas noturnas, uma mulher de família não deve fazer 
isso nunca! Todos sabem disso que você faz, menos seu primo. Confesso que tive muito 
trabalho para conseguir um noivo para ti! Não estrague isso! – ele ficou de costas e 
completou – Acorde cedo, pois o casamento será pela manhã. 

No dia seguinte, fiz o que meu pai disse. Acordei cedo e me vesti. Meu corpo já 
não doía mais por causa da porção que fiz. Eu estava completamente curada novamente 
e nenhuma parte do vestido irritava minha pele. 

Pensei no que estava prestes a fazer. 
Aquilo seria meu passaporte para a liberdade, pois se eu matar meu marido não 

terei mais um dono e como viúva serie senhora de meu destino. Decidi não me importar 
com o que a sociedade falará, eles não terão poder sobre mim. 

Olhei-me. O vestido azul era impressionante, era justo na cintura e possuía alguns 
detalhes em renda na parte da frente, suas mangas eram de cino e o véu era branco e 
pequeno. Ao mesmo tempo que estava feliz, senti-me igual à eles, aos hipócritas, pois 
eu estava ali, vestida daquela forma e prestes a fazer aquilo. Tanta beleza para um 
momento tão trágico.  

Desci e eles já estavam a minha espera. 
O sacerdote realizou o rito falando em latim, fato que não contribuiu muito para 

que eu tentasse prestar atenção e me deixar mais impaciente. Aquele momento parecia 
não acabar nunca, eu olhava para os lados, para os convidados, para os noivos, nada me 
distraía, nada fazia o tempo passar. 

Entretanto, assim que se finalizou andamos praticamente desesperados para a 
festa. Na mesa havia um empilhado de pequenos bolos trazidos pelos próprios 
convidados. Para dar sorte, segundo as tradições, nós deveríamos nos beijar sem 
derrubar a pilha de pães.  

Eu iria fazer questão de derrubar.  
Sólon me puxou para perto do bolo. Ele elevou-se um pouco mais e eu pouco me 

aproximei para tentar beijá-lo, o fiz apenas porque senti sua mão agarrando minha nuca 
e me forçando a encostar nossos lábios. Sua língua estava úmida e o beijo se alternava 
em calmaria e voracidade. Aquilo não me desconcentrou e, por pura intenção, derrubei a 
pilha de bolos e escutei a desaprovação vinda dos convidados. 

– Não se preocupe com isso, Lukard – disse Sólon – é pura superstição. 
– Assim como bruxas? – Arqueei minha sobrancelha. 
Nós nos aproximamos dos convidados e eles passaram a jogar grãos de trigo, 

como uma forma de desejar prosperidade a nós dois. Aquele clima acabou quando um 
homem acompanhado de alguns vassalos arrombou a porta. Suas vestes apontavam de 
onde eram. Eles estavam a mandado do senhor feudal. 

– Eu, como filho primogênito e herdeiro de todas as terras, Martin, venho cobrar o 
importo que agora vossa família nos deve – disse o homem. 

– O quê? – meu pai parecia espantado – todas as dívidas estão quitadas! 
– Todas, menos uma! – falou um dos vassalos. 
– Segundo as ordens de meu pai, ele terá direito a primeira noite de todas as 

mulheres recém-casadas. Isso será com uma recompensa, na verdade, o senhor feudal, 
por meio disso, concederá uma prole mais sadia aos seus servos. Tomem isso como uma 
doação. 

– Então tome o que lhe é de direito – disse meu pai apontando para mim. 
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Sólon nada dizia, ele parecia indiferente e nem um pouco preocupado com essa 
situação. Ninguém naquele local estava surpreso, eu confesso que não sabia de tal 
instituto, mas não faria diferença.  

Na verdade, tudo sairá melhor que o planejado. 
O senhor feudal será a vítima da iniciação. Um sangue nobre. Farei minha 

iniciação com um sangue nobre, mais que perfeito! Corri para meu quarto e peguei tudo 
que era necessário para realizar o ritual: nove velas vermelhas e meu livro de feitiços. 
Ao guardá-los tentei desfaçar em meio a minhas roupas e voltei para sala de cabeça 
baixa. 

Demoraram quatro horas até chegar ao castelo do senhor feudal. O sol já estava se 
pondo e a noite se apresentava mais sombria e gélida. Seria ali que eu seria despojada 
de minha virgindade, seria ali que eu iria oferecer a morte para ganhar uma nova vida 
sem cordas e amarras. 

Entrei no castelo e ele parecia impiedoso, engolia-me a cada segundo. Não me 
perdoará pelo que farei. Os quadros olhavam para mim com desprezo, desdenho e sem 
um mínimo de compaixão. Eles me acusavam de assassinato, eu seria condenada a 
enforcamento.  

Desonraria minha família. 
Sorri com desdenho, pois pouco me importava. 
Fui conduzida até o quarto que tudo ocorreria. Ele estava escuro, conseguia 

diferenciar apenas as paredes e o chão revestido de arenito lítico circulares e, na cama,  
via apenas a silhueta de um corpo. O velho já estava lá. 

Aproximei da cama e aquela silhueta levantou-se. Ele acendeu algumas velas e eu 
pude ver a luxúria em sua face. Ele lambeu os lábios e avaliou meu corpo. Apenas se 
aproximou de mim, não se deu nem o trabalho de tirar meu vestido.  

Tudo ocorreu. 
Findado o ato, eu sentia todo o meu corpo se revirando de nojo. Minhas mãos se 

recusavam em tocar-me novamente. Eu não era a mesma e não merecia aquilo. Segurei 
a adaga com muita força e com um único golpe acertei sua jugular. 

O sangue vermelho escuro começou a escorrer pelo pescoço do senhor feudal e 
ele tentava falar algo, mas não conseguia. O observei enquanto ele agonizava de dor até 
cair sobre a poça de seu próprio sangue. 

Formei então um círculo com as velas que trouxe e prostrei-me no centro dela, ao 
lado do livro. Pensei em tudo que o ancião falou. Eu devo invocar meu Senhor. 

Mas quem será meu senhor? 
– Eu te ordeno, com tua força, dá-me o poder! Traga choros e ranger de dentes, 

sofra, morra! Da morte eu ganho a vida, da morte te trago a mim! Leve essa alma suja, 
guarde-a consigo. Veni vis ! Da mihi virtutem! 

Assim que terminei de falar, o fogo da vela aumentou, o clima se tornou mais 
denso e o sangue formou em mim uma cruz de sete pontos. Era o heptagrama, o sinal de 
harmonia do mundo, era ele que regia a vida, a dor. Era a perfeição. 

Aquele ser sem face aproximou-se de mim. Dele, comecei a drenar todo seu 
poder. Tudo em mim revirava de uma forma que cheguei a ter espasmos musculares. 
Ora doía, ora apaziguava. Todo meu corpo passou a retorcer e sentia que eu teria me 
tornado aquilo.  

Eu realmente fiz o certo? 
Em vez de fazer o ritual da iniciação, fiz o ritual proibido, o supremo, aquele que 

todos desejam, mas poucos têm coragem de realizá-los. 
Em vez de senhor, aquela figura agora era meu servo. 
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O mundo girava ao meu redor e minhas mãos, por um instante, enrijeceram, eu 
podia sentir aquilo invadindo meu corpo, percorrendo minhas veias e artérias, tornando-
me outra. Meu corpo estava banhado em suor e em minha mente não focalizava nada.  

Era o poder. 
Eu podia escutar de um grito vindo da vila mais longe daquele local a uma pena 

dançando no céu. As coisas se moviam de forma mais lenta e em mim nascia o desejo 
de mais. Eu ansiava por mais, aquilo não podia cessar. 

Sorri e levantei-me. 
Aquela figura sem face continuava me fitando e eu falei sem titubear: 
– Quero todos mortos. 
Assim que falei isso, escutei um enorme estrondo vindo da porta. Olhei para a 

origem daquele ruído e vi o ancião com mais doze bruxos. Sorri e senti que finalmente 
iria testar meus limites. 

– Tu corrompestes a ordem de magos, do sangue e da traição fez seu poder, tu 
sucumbirás no próprio veneno! 

– A carne vem do pecado, somente o espírito do Senhor nos dá o poder, ele é meu 
e somente assim me livrarei de toda a corrupção do mundo. Portanto, não digas que eu 
corrompi nada, pois irei apenas purificar. 

– Seus olhos, olhe para seus olhos! – Disse o ancião. 
Olhei para o espelho e gostei do que vi. Era um vermelho lava que parecia 

hipnotizar qualquer um que o encarasse. Meu, todo poder era meu! Finalmente eu 
poderia ser livre de qualquer amarras. 

Percebi que os bruxos começavam a movimentar suas varinhas em minha direção. 
Mas, apenas com a força do pensamento, desviei as rajadas de luz que se direcionavam 
a mim. 

– Rendam-se, prometo que terão uma morte rápida e sem dor! – Disse a eles. 
Eles nada responderam e continuaram erroneamente a me desafiar. Revidei com o 

próprio poder que emanada deles e fui derrubando um a um. 
O primeiro foi Arthur, o mais novo da ordem, um enorme buraco formou em seu 

peito e eu ainda pude ver seu coração pulsando por alguns instantes. A segunda a morrer 
foi Doroteia, decapitei-a coma apenas o puxão vindo de meu poder, sua cabeça fora 
esmagada e parte de seu cérebro sujou 

Em seguida, não dei-me o trabalho de verificar quem ou como estavam morrendo. 
Poupei apenas o ancião, ele seria o último e eu iria deleitar aquele momento com mais 
calma. 

Assim que olhei para ele, sua mão comprimia seu peito com força, parecendo até 
que sentia dor. Sua expressão era de extrema dor, mas eu nada fiz a ele. 

– Não me diga que esse espetáculo fora o suficiente para você morrer? – 
Gargalhei alto. 

Ele então me encarou e se levantou. Soltou sua varinha e ficou estático, apenas me 
observando? 

– Está querendo uma morte rápida? Tarde demais, velho imundo! Quem está se 
acovardando agora? 

Ele então tornou-se um enorme dragão e veio de encontro a mim, usei minha 
magia para o derrubar, mas ele, ao perceber isso, voou para fora do castelo, quebrando 
aquela enorme parede pétrea. Criei uma corrente de magia e o prendi a mim. 

– Você não vai a lugar nenhum! 
Ele então movimentou suas asas com mais velocidade e me arrastou entre as 

nuvens. Subi pela corrente que tinha feito até chegar a seu tórax escamado. Transformei 
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a corrente em uma espaça e a finquei no centro de seu peito, perfurando seu pulmão e 
coração.  

– Vocês nunca serão páreos a mim! 
Assim que disse isso, senti aquele ser sem face entrando em mim. Todos os meus 

ossos, músculos e tendões se romperam. Meus olhos reviravam de dor até enfim tornar-
se totalmente branco. Sentia minha face se desfigurando. Tentava gritar por causa da 
dor, mas nada saía, talvez eu não possuísse mais boca. 

Eu caia. 
 De onde eu estava até o chão demorou alguns minutos. Pouco a pouco eu perdia a 

minha consciência. Meu corpo já não obedecia mais meus comandos, eu tornei-me 
apenas uma espectadora daquilo que antes eu dominava. 

Eu não era eu. 
Eu não era mais ninguém. 
Meu corpo caiu no chão. 
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A cidade parecia estar deserta, nenhuma alma viva perambulava pelas ruas. 

Teríamos silêncio absoluto, não fosse o barulho que vinha da taverna. Ouvíamos tantas 
vozes diferentes, que todos deviam estar reunidos lá. Eu estava amarrando meu cavalo 
em uma trave de madeira quando os outros tentaram entrar, mas Iryn os impediu. 
Bardos tocavam alguma música no interior, e o som de garrafas e copos deixavam 
alguns do nosso grupo impacientes. 

– É hora do show, pessoal – disse Iryn. – Se forem contar para alguém sobre 
como matamos o Devorador, dêem uma exagerada, mostrem a eles que, se recusarem a 
pagar, seremos piores que esse monstro – ele falou enquanto balançava a bolsa em suas 
mãos. 

Éramos um grupo de sete pessoas, mas apenas Iryn cuidava dos contratos e dos 
pagamentos. Ele podia ser metido, exibido e praticamente inútil no campo de batalha, 
mas levava jeito com os clientes, e no final sempre recebíamos mais do que nosso 
trabalho realmente valia. 

Ele empurrou as portas da taverna com força, causando um estrondo que 
silenciou o interior. Entramos e avançamos enquanto todos nos olhavam e cochichavam 
a nosso respeito. Havia quarenta e sete pessoas ali, vinte e três homens, dezoito 
mulheres, quatro crianças, o taverneiro e sua mulher. As cadeiras não eram suficientes 
para todos, a maioria estava em pé. Olhavam-nos ansiosos, loucos para saberem se o 
pesadelo daquela cidade havia finalmente acabado. Iryn sabia disso, e avançava em 
silêncio enquanto se esforçava para não abrir um sorriso. 

Quando chegamos ao fundo da taverna, onde estava o balcão, Iryn se virou 
para todos. 

– Povo de Arbânia, por que estão tão calados? Hoje não é um dia de 
comemoração? 

– Hoje é a Noite Negra! Vocês falharam! – disse um homem embriagado. 

– Não existe mais Noite Negra! As trevas não irão mais atacar essa vila! – 
disse Iryn. 

– Vocês conseguiram?! Mataram o Devorador?! – uma criança perguntou. 

– Veja por si mesmo. 

Iryn jogou a bolsa perto dos pés do garoto. Ele a abriu e retirou a cabeça 
deformada de dentro. Não era uma coisa bela de se ver. A cabeça de quase meio metro 
lembrava uma mulher. Possuía belos cabelos negros, mas os olhos vermelhos, a pele 
pálida e a boca aberta em uma expressão de dor, mostrando dentes tortos e podres, 
revelavam sua monstruosidade. 

– Olhem! Olhem! – a criança gritava enquanto a levantava, mostrando para 
todos. 

Não demorou muito para que a cabeça estivesse passando de mãos em mãos. 
Enquanto os bardos tocavam músicas animadas, as pessoas descontavam toda sua raiva 
na face do monstro. Uns a chutavam, outros cuspiam ou a furavam com facas e punhais. 
Todas as pessoas que aquela criatura matou nos últimos três anos estavam finalmente 
vingadas. 
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Eu estava escorado no balcão, observando as crianças brincarem de Queimado 
com a cabeça, quando Loros, o arqueiro de nosso grupo, se aproximou. 

– Por que está aqui sozinho, Batedor? – ele perguntou. 

– Estou apenas esperando o pagamento para ir dormir. Não estou com vontade 
de festejar. 

– Iryn está pegando nossa recompensa com o Chefe da Guarda – ele disse 
enquanto pegava dois copos. 

Concordei com a cabeça enquanto ele enchia os copos com cerveja preta. 

– Vamos morrer! 

– O que você disse?! – perguntei assustado. 

– Vamos beber! Não é todo dia que temos cerveja de graça – ele disse 
enquanto me oferecia o copo. 

Por que ele disse aquilo? Meus ouvidos nunca se enganam, faz parte do meu 
trabalho ter todos os sentidos em perfeito estado. Observei atentamente a taverna. O 
odor do lugar estava diferente, e os bardos pareciam estar tocando em um ritmo 
diferente. Um homem bebia um copo cheio de hidromel, mas não me lembro da mulher 
do taverneiro tê-lo servido. 

Resolvi tomar um gole da cerveja, mas ao levar o copo até a boca, notei uma 
mancha de sangue em minha mão. Assustado, deixei o copo cair, mas ninguém notou o 
barulho. Todos continuaram do mesmo modo, como se eu não estivesse ali. Nem Loros, 
que ainda estava ao meu lado, disse coisa alguma. 

Olhei novamente minha mão, e não havia mais sangue algum. Alguma coisa 
estava errada. Observei cada uma das pessoas ali. Todas se divertiam normalmente. 
Talvez fosse apenas cansaço. Mas então notei aquilo que me paralisou de medo. Todos 
na taverna tinham a mesma expressão no rosto. Todos! Sorrindo e conversando, 
movimentando a boca exatamente da mesma maneira, em sincronia. Mas eu os ouvia 
dizer palavras diferentes. Como aquilo era possível?! 

Não sabia o que estava acontecendo, mas precisava estar preparado. Minhas 
armas estavam no cavalo, comigo estavam apenas duas facas de arremesso. Tentei ir até 
a saída da taverna, mas Loros me segurou pelo ombro. 

– Onde você está indo, D? 

– Eu vou… Do que você me chamou?! 

– Cuidado! – ele gritou enquanto apontava para a porta da taverna. 

Olhei assustado. Parada lá estava uma criatura de quase dois metros, com pele 
pálida, braços que chegavam até o calcanhar e um corpo feminino tão magro que todos 
os seus ossos eram visíveis. O Devorador estava vivo?! 

Ela correu na minha direção enquanto abria sua boca deformada. Assustado, 
peguei as duas facas e as joguei, acertando a testa e o seio esquerdo. O monstro caiu no 
mesmo instante e várias pessoas foram ao seu socorro. 

– Por que você fez isso?! – Loros disse assustado enquanto também corria até 
ele. 
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Voltei minha atenção novamente para o monstro, mas ele não estava mais ali, e 
sim a mulher do taverneiro, caída no chão, sangrando pelos ferimentos que causei. 

– Você a matou?! Por que você a matou?! – gritou. 

Minhas mãos começaram a tremer e me virei pra ele assustado. O arqueiro não 
estava mais ali. 

– Fred? – eu disse com medo. 

No lugar de Loros, estava ele, com a mesma idade de antes, uma criança de 
doze anos, com os cabelos bagunçados e os braços sujos de sangue. O sangue dela. 

– Você só tinha uma obrigação, Devan! Protegê-la! E você a matou! 

Abri minha boca para me explicar, mas parei antes que falasse. Eu estava sob o 
efeito de alguma ilusão. Mesmo que Fred ainda estivesse vivo, ele não seria uma 
criança. Alguém estava brincando com minha mente, usando minha pior lembrança. Eu 
precisava ficar são, não podia entrar naquele jogo. 

Pensei em desafiar aquele que se parecia com meu antigo amigo Fred, mas 
mudei de ideia. Não sabia o quão poderoso era quem estava criando tudo aquilo, e se eu 
mostrasse que não estava sendo afetado, a situação podia piorar. Eu precisava fingir que 
estava entrando naquela falsa realidade, e enquanto isso pensar em um modo de acabar 
com a ilusão. 

– Eu sinto muito, Fred! Foi um acidente! – eu disse, usando minha melhor 
atuação. 

Precisava pensar rápido. Pelo pouco que conhecia sobre ilusões, sabia que era 
uma magia que só pode ser usada quando se está próximo do alvo, mas não sabia há 
quanto tempo eu já estava sob efeito dela. Preciso refrescar minha memória, lembrar 
meus passos nos últimos dias e descobrir quando começou. 

– Um acidente? O sangue dela está em suas mãos! Você a matou! – Fred 
gritou. 

Olhei para minhas mãos e as vi cobertas de sangue, mas não podia deixar 
aquilo me afetar. Precisava manter o foco. A missão do Devorador começou quatro dias 
atrás. Chegamos naquela vila e eles praticamente nos imploraram para aceitar o 
trabalho. A missão era matar a criatura que há três anos, de três em três meses, 
sequestrava um morador da vila, no que eles chamavam de Noite Negra. A ganância 
tomou conta de todos do grupo. Com tamanho desespero, eles pagariam qualquer 
quantia que pedíssemos. 

– Você! Você e mais ninguém! – ele continuava gritando. 

Na vila não houve nada fora do comum, nada que me deixasse com uma pulga 
atrás da orelha. Não foi ali que começou. Depois foram mais três dias rastreando a 
criatura. Segui seu rastro até uma caverna e, antes de informar meu grupo, resolvi 
adentrá-la e fazer uma varredura para saber o que nos esperava. 

O Devorador estava sozinho, dormindo tranquilamente com os ossos de suas 
vítimas ao redor. Tive uma sensação estranha quando estava lá, um frio na espinha. 
Quando a atacamos, a sensação foi ainda mais intensa. Além disso, foi muito fácil matá-
la, nenhum dos nossos saiu ferido. Os próprios habitantes da vila teriam conseguido 
matar uma criatura tão fraca. 
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Fred continuava falando, mas eu não prestava mais atenção. Não restavam 
dúvidas de que o Devorador ainda estava vivo, e talvez estivesse dentro daquela 
taverna. Precisava observá-la em todos os seus detalhes, assim saberia sua localização. 

Virei-me para o fundo da taverna, mas então algo aconteceu. Minha visão ficou 
embaçada, tudo começou a escurecer e, de repente, eu não estava mais ali. Eu estava de 
volta naquele lugar. Naquele dia. Nossa velha casa há apenas alguns metros. Fred na 
minha frente, ajoelhado, segurando o corpo da Liz. 

– Por que você fez isso, Devon?! Por que a matou?! – ele gritou. 

Meus braços tremiam enquanto eu me aproximava.  Era realmente o corpo 
dela. Minha irmãzinha, morta novamente. Ela usava o mesmo vestido, o seu preferido, 
com girassóis desenhados. Seus longos cabelos loiros espalhados pelo chão de terra 
batida. E o pior de tudo, pouco acima de seu umbigo, cercada por uma enorme mancha 
de sangue, estava a flecha. A flecha que eu disparei. 

Caí de joelhos perto deles e afaguei os cabelos de minha irmã. Foi há tanto 
tempo, eu havia esquecido como era o seu rosto. 

– Eu não queria acertá-la – disse enquanto lágrimas escorriam de meu rosto – 
Era para ter sido o homem que invadiu nossa casa. Ele a havia agarrado para leva-la e 
eu… eu errei. 

– Não minta! Você a matou e fugiu como um covarde! 

– Eu estava com medo! Eu tinha apenas treze anos! 

– Pare de inventar desculpas! Essa é a única coisa que você sabe fazer! 
Inventar desculpas! 

Olhei para meu velho amigo com os olhos embaçados de tantas lágrimas. 
Mesmo após tanto tempo ele ainda consegue me dar sermões. Consegue me mostrar o 
quão errado eu sempre estou. 

– Você tem razão – eu disse enquanto observava seu delicado rosto, com os 
olhos fechados, como se ela estivesse dormindo. – A morte dela me destruiu. As 
desculpas foram a única coisa que me manteve de pé. Mas eu sou o culpado, eu a matei. 

A imagem de meu amigo e minha irmã então desapareceu como fumaça. 
Levantei-me e os procurei assustado, mas não estavam em lugar nenhum. Lembrei-me 
que aquilo tudo não passava de uma ilusão. Eu precisava me manter calmo, não podia 
ser derrotado. Aquilo não podia me atingir. 

Fechei os olhos e respirei fundo, procurando acalmar meu coração. Consegui 
ficar mais calmo, mas minhas mãos ainda tremiam. Ouvi passos atrás de mim e me virei 
assustado. Não… não era possível! 

– Liz? – perguntei. 

Ela estava mais velha, com o corpo de mulher, mas seu rosto ainda era o 
mesmo. Seus cabelos alcançavam sua cintura e usava o mesmo vestido azul com 
girassóis. Ela estava bem ali, em pé, parada na minha frente. 

– Você cresceu, D – ela disse com um sorriso. 

– Você também – pela primeira vez em muito tempo eu sorri, mas logo voltei à 
realidade. Aquilo não era real. Ela não era real – Não! Você está morta! Isso é uma 
ilusão! – gritei. 
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– Eu sou real, D. Eu criei essas ilusões. 

– Você? 

– Eu não morri naquele dia. Você foi embora antes que o médico de nossa vila 
chegasse e me salvasse. 

– Você… está viva? 

Ela correu e pulou para me abraçar. A apertei contra meu peito com toda minha 
força. Até o cheiro dela era o mesmo. 

– Estava com tanta saudade, D. 

– Eu também – disse enquanto lágrimas jorravam de meus olhos. – Naquele 
dia, eu… eu… eu não queria... Se pudesse, daria minha vida para que não tivesse 
acontecido. 

– Você morreria por mim? – ela disse perto de meu ouvido. 

– Sem pensar duas vezes. 

– Ainda bem. Um assassino como você – ela levou a mão até suas costas, onde 
pegou algo –, só merece a morte! 

Com grande velocidade ela lançou uma adaga em minha direção. Graças a 
meus bons reflexos consegui desviar, agarrando a mão que segurava a arma. Por causa 
do impulso, ela se jogou contra meu corpo, e então ouvi o som que já era comum a 
mim. O de uma lâmina perfurando a carne. 

A segurei antes que caísse. A adaga presa em sua barriga, logo acima do 
umbigo. O sangue manchando seu belo vestido. 

– Liz! Liz! – eu gritava, mas ela não se mexia. 

– Você me matou de novo... Não bastava só uma vez? – ouvi uma voz há 
alguns metros. 

Ela estava lá, parada, segurando outra adaga. Mas seu corpo ainda estava em 
meus braços, por onde seu sangue escorria. Eu ainda estava sob efeito da ilusão, aquele 
corpo não era real. Não era real! 

Ela correu para me atacar, mas puxei a adaga e também fui até ela. Eu não iria 
ser abalado! Mataria aquela miragem quantos vezes fosse necessário. Não era ela. 

Foi fácil desviar e golpeá-la no flanco. O segundo corpo caiu ao chão, 
levantando poeira, mas logo em seguida outra dela estava ali, em pé. 

– Você é um monstro! Alguém que mata a própria irmã não merece piedade! – 
ela gritou enquanto corria. 

A ataquei de novo e de novo. Golpes no flanco, nas coxas, no peito, no 
pescoço. Furava seus lindos olhos e observava os globos oculares serem arrancados ao 
puxar a adaga. Os corpos iam se amontoando, um depois do outro. Eu iria matar aquela 
desgraçada quantas vezes fosse necessário, mas minha mente continuaria sã. 

Meu corpo coberto de sangue. Os olhos atentos, procurando onde ela 
apareceria. Por que ela continuava com aquelas ilusões? Por que continuava me 
torturando? Como minha irmã poderia ser capaz daquilo? Eu a matei por um erro, e 
agora ela tenta me matar propositadamente! 
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Ela surge atrás de mim e corto seu pescoço de lado a lado, sem pestanejar. 
Saboreio o sangue que esguicha até minha boca. Aparece de novo, corto sua barriga, 
deixando as tripas escorregarem para fora. 

Quando uma adaga começa a perder o fio, pego outra, mas não paro. Mantenho 
minha calma, minha sanidade. Mantenho minha atenção com perfeição. Agora, após 
centenas de corpos, a mato no instante em que surge. Não é isso que você queria? Você 
devia ter morrido naquele dia! Sua vadia! Você foi fraca! Se ficasse parada eu não teria 
errado aquela flecha! 

Meus braços tremem de cansaço. Não posso continuar com aquilo. Preciso 
voltar para a realidade. Quando a próxima Liz aparece, largo a adaga e me jogo contra 
ela, derrubando-a no chão. Ela tenta se levantar, mas a imobilizo. 

– Vai me matar de novo?! – ela pergunta. 

– Sem pensar duas vezes. 

Soco seu abdome, fazendo-a vomitar sangue na própria face, e então a golpeio, 
deixando a marca de meu punho. 

– Me tire daqui! Me leve para o mundo real! 

– Esse é o mundo real – ela diz com uma gargalhada. 

Soco sua face de novo e de novo, mas ela não para de rir, até que quebro sua 
mandíbula. Continuo socando, deixando seu rosto disforme. 

– Me leve para o mundo real! Pro mundo real! 

– Batedor?! O que está fazendo?! 

Olho assustado para o lado. 

– Iryn? 

Estou de volta na taverna. Levanto-me assustado. Todos estão mortos. Corpos 
de camponeses espalhados pelo local. O corpo que eu batia não é mais o de Liz, e sim o 
do taverneiro. Iryn e eu somos os únicos em pé. Nós dois estamos cobertos de sangue. 

– O que aconteceu aqui?! 

– Os monstros! Eles estão por toda parte! Precisamos sair daqui! – ele grita e 
me puxa pelo braço para fora da taverna. 

Passamos pelos corpos, pulando alguns, tropeçando em outros, até que 
finalmente estamos fora. Meu cavalo não está mais ali, mas não haveria tempo de pegá-
lo. Corremos como podemos, tentando chegar aos portões da vila. 

Olho para o céu, não há lua ou estrelas. Mal podemos ver o caminho que 
estamos percorrendo. Aquela era a noite mais escura que já vi. 

– Não olhe para os lados! Os monstros estão nos telhados! – Iryn grita. 

Olho de rabo de olho. Olhos vermelhos, brilhantes, estão em todos os lugares, nos 
acompanhando. Não sei se são reais ou se meus olhos estão enganados. Mas não 
importa, corro o máximo que posso, puxando Iryn para me acompanhar. Agora que 
finalmente escapei da ilusão, não voltarei a ela. 
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Há muito tempo atrás, em um mundo que poderia ser o nosso, porém distante, os 
habitantes se dividiam em duas castas que apresentavam suas bandeiras, uma azul 
representada por um pássaro tordo amarelo e a outra de cor vermelha, representada por 
um gato selvagem. 
Durante muito tempo, com seus líderes sábios e bondosos, viveram em harmonia, pois 
ambos os povos aprendiam juntos e dividiam o conhecimento e seus cientistas. O que 
cada um criava era repartido em ambas as casas. Mesmo nos jogos de guerra eram 
simpáticos e justos. Havia um respeito mútuo que assim durou. 
Nunca houve guerra entre as castas. Não havia motivo para brigas.  Nem ao menos 
havia fronteiras entre os reinos. Cada um podia circular sem problemas. O ir e vir nunca 
foi problema. Realmente havia um clima de concórdia muito grande. 
Nesse período surgiram dois jovens, um de cada casta, que mesmo sendo de reinos 
diferentes cresceram juntos e se tornaram muito amigos. Praticamente inseparáveis. Mas 
o temperamento? Bom, nesse quesito eles eram como água e vinho... Não se 
misturavam. 
Rollan era da casa do Gato Selvagem, e não podia ser mais perfeito o símbolo; era como 
um felino: impetuoso, corajoso, rápido e tinha um raciocínio muito ligeiro. E era 
ambicioso. Tinha muitos planos e sempre os contava para seu amigo. 
O amigo em questão tinha o nome de Saperas. Era a completa antítese de Rollan. 
Bondoso, ajudava a todos, era bom ouvinte e tudo dividia com qualquer um que 
estivesse perto. Também era muito inteligente. Assim como Rollan, tinha a alma do 
símbolo de sua casa. A leveza e liberdade de um tordo. 
No entanto, apesar de os dois reinos serem os guardiões do planeta e de liderarem com 
sabedoria e justiça, havia camponeses que não pertenciam a nenhuma das casas. E esses 
camponeses trabalhavam para ambos os senhores do planeta. E conviviam em paz com 
eles. 
Acontece que em uma visita a uma dessas aldeias, os amigos encontraram algo que 
mudaria para sempre as suas vidas, fazendo com que o relacionamento entre eles, antes 
quase irmãos ficasse estremecido. 
Na Aldeia de Torgo, tudo era feliz, nada faltava. Tinham água, bastante pasto e animais. 
Os artesãos trabalhavam para ambos os soberanos das castas, agradando a ambos. 
Trabalhavam o metal e faziam arte. Muitas das esculturas e pinturas que havia nos 
palácios eram oriundas de Torgo. 
O chefe da aldeia era um senhor de barba grande, e cabelos brancos, tão compridos que 
quase chegavam ao chão. Era muito sábio e querido por todos. Suliá, este era seu nome. 
Suliá só se dirigia aos soberanos daquele mundo e era muito respeitado pelas outras 
aldeias. 
Em sua aldeia tudo funcionava como um relógio, mas todos trabalhavam felizes. O que 
os camponeses faziam eram levados para os palácios e uma parte disso ainda ficava com 
eles. 
O sonho da maioria das crianças era crescer e se tornar soldado de algum dos soberanos. 
E claro galgar para chegar a quem sabe um capitão da guarda... Ou quem sabe a um 
general. Não havia guerras, mas existiam os jogos. E todos queriam ser o melhor. Sinal 
de status. 
Em meio a tudo isso havia uma pessoa que vivia feliz, fazendo suas esculturas que eram 
lindas. Todas as que haviam criado foram levadas pelas duas castas. Siliê era a filha de 
Suliá.  
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Era uma moça jovem, no auge de seus quinze anos, idade em que normalmente as 
moças já estavam procurando rapazes para casar e montar uma família.  
Seus cabelos eram tão compridos quanto de seu pai. E era de um castanho ímpar. Todo 
trabalhado em trança sobre trança. Com uma tiara de osso que fizera, ela prendia os 
cabelos acima da testa. Seu sorriso conseguia a façanha de iluminar mais que uma 
fogueira. E seus olhos eram brilhantes. Havia nela uma doçura tão grande que bastava 
ela dar um sorriso e todo mundo gostava dela. E por esse motivo fazia amizades de 
forma muito fácil... Evidente que tinha muitos amigos. Todos da aldeia de Torgo a 
conheciam, e assim como o pai, a respeitavam e reverenciavam. 
Mas Siliê era diferente. Ela queria só trabalhar. Era uma moça batalhadora, inteligente e 
decidida. Não tinha passado pela sua cabeça a idéia de arrumar um jovem para casar. 
Até porque seu pai era viúvo e estava bem idoso, necessitando de sua ajuda. Mesmo que 
ele dissesse o contrário. 
Até o dia em que ela conhecera dois jovens que estavam passando pela sua aldeia. Dois 
jovens nobres. Em cavalos brancos e lindos, pararam na aldeia para tomar água, saciar a 
sede dos cavalos e seguir viagem. 
Siliê olhou para uma pequena aglomeração na entrada da aldeia e curiosa foi verificar o 
que estava acontecendo. 
Quando ela levantou um pouco mais a vista viu que eram dois nobres, sabia disso pelo 
modo como se vestiam e, claro, o porte dos cavalos, que eram lindíssimos, ambos de um 
branco que quase faziam eles transparentes. 
Quase ao mesmo tempo Rollan e Saperas olharam para aquela moça linda, e o olhar dos 
três se cruzaram. Imediatamente sentiram que nunca mais seriam os mesmo. Tanto Siliê 
quanto os jovens amigos. 
No centro da aldeia havia um poço de uso público, para onde se dirigiram Rollan e 
Saperas, pois queriam dar de beber aos cavalos antes de seguir viagem. Acontece que 
naquele momento esqueceram até que estavam só de passagem. 
Rollan que era mais atirado, já foi chegando, pegando a água no poço e dando para o 
seu cavalo, deixando Saperas um pouco mais para trás. É claro que seu intento era 
chegar primeiro perto da moça, que coincidentemente estava sentada próximo ao poço. 
Nunca tinha visto uma beleza como aquela e o rapaz estava evidentemente encantado. 
- Uma moça como você não pode ficar aqui. Tem que morar em um palácio. Qual o seu 
nome? Perguntou Rollan. 
- Meu nome é Siliê, sou a filha do chefe da Aldeia de Torgo. Senhor, não tenho 
nenhuma pretensão de morar em um palácio. Meu lugar é aqui, com meu pai e ajudando 
os aldeões. 
- Você já está importunando a moça, Rollan? Disse sorrindo Saperas, se aproximando, 
conduzindo seu cavalo a pé, segurando pelos arreios e também pegando água para seu 
belo animal. 
- Há, é claro que não, apenas estava perguntando o nome dessa bela moça e dizendo que 
o local dela não é aqui e sim no palácio, onde sua beleza seria muito mais apreciada. 
Argüiu Rollan. 
- Obrigada, mas não sou nenhuma obra de arte para ficar sendo apreciada. Resmungou 
aborrecida Siliê. 
Rollan ficou vermelho e Saperas com o rosto escondido deu um meio sorriso. 
- Nossa. Rollan, a moça tem coragem.  Olá, eu sou Saperas, príncipe da Casta do Tordo. 
E esse meu amigo com o rosto lamentavelmente vermelho é Rollan, príncipe da Casta 
do Lince Selvagem. 
- Uau! Visivelmente constrangida por ter deixado o príncipe sem jeito, Siliê ficou 
olhando para ambos de um rosto para o outro, com os olhos bem abertos. 
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- Não ligue. Ele tem essa cara de emburrado, mas é uma excelente pessoa. Não é mesmo 
Rollan? 
- Só porque você está dizendo. Resmungou Rollan, mas oferecendo um sorriso tímido. 
- Eu só quis dizer que uma moça bela como você merecia estar em um Palácio, se 
possível casada com um nobre ou até mesmo com um príncipe. 
- Ah, muito agradecida, Senhor Rollan. Acho que entendi errado. 
Rollan fazendo uma careta disse que não precisava chamar nem ele e nem Saperas de 
Senhor. Ao ouvir isso Saperas ficou agradavelmente surpreso, já que seu amigo nunca 
se manifestava desta forma. 
Siliê ficou entretida com os jovens, mas estava também analisando cada um deles. 
Rollan era impertinente, mas era bonito, muito bonito. E ficava bem quando 
empertigado. Passava uma nobreza muito grande. 
Já Saperas era de outra beleza, mais lúcida, mais tranqüila. Passava segurança a quem 
estivesse conversando com ele. Parecia ser bem inteligente e sábio, mesmo sendo tão 
jovem. 
Passaram o resto da tarde conversando e ao se despedirem fizeram votos de que outros 
encontros aconteceriam, naquele mesmo lugar. 
 
O tempo passou e os jovens continuaram se encontrando na Aldeia de Torgo.  Ficaram 
muito amigos, mas outros sentimentos também afloraram. 
Rollan havia sido levado à liderança de sua Casta, pois seu velho pai faleceu. Agora ele 
era o Grande Líder, o Príncipe de sua Casa e tinha que cuidar do povo. É claro que ele 
sempre se sentira preparado para essa situação. E queria uma esposa.  
Nem ao menos cogitou alguma mulher da corte, e olha que havia muitas mulheres 
lindas, mas para sua consorte Rollan sempre pensou em Siliê. Ela sim era digna. E 
desde a morte de Suliá, seu pai, ela vinha cuidando da Aldeia de Torgo. 
Rollan chegou a comentar com Saperas, mas este ficou na defensiva... chegou até a 
comentar que talvez não fosse uma boa idéia. 
- Besteira, Saperas. Ela será tratada como sempre mereceu. Uma verdadeira princesa. 
Ainda mais agora que eu sou o homem mais poderoso de nosso amado planeta. 
- Poderoso sim, mas não o único. Lembre-se que existe a minha casa, Rollan. 
- Deveras, meu amigo. Deveras. É claro que não esqueci. Nós somos como irmãos. E 
isso nunca mudará. 
Saperas ainda assim ficou apreensivo. Conhecia o amigo. E sabia que não ia aceitar um 
não de Siliê. E ele sabia que ela iria recusar. 
No outro dia, Rollan foi até a Aldeia de Torgo, tinha a intenção de pedir a mão de Siliê 
em casamento. Inclusive tinha uma aliança de diamantes no bolso. Tinha certeza que ela 
não iria recusar o pedido. Rollan era bonito, rico, poderoso e um Príncipe. 
Quando chegou a Torgo, logo cedo, não encontrou imediatamente Siliê. Ela estava do 
outro lado da aldeia, ajudando uma moça que estava grávida. 
Rollan ficou aguardando na porta da casa de Siliê e não tardou muito esta apareceu, 
fazendo com que ele abrisse um sorriso radiante em seu rosto. 
- Minha cara Siliê, tenho um pedido para fazer. Disse o príncipe todo em pose formal, 
se curvando perante Siliê. 
- Ah, Rollan, não estou exatamente em condições de recebê-lo. Veja como estou. Toda 
molhada, estava realizando um parto de uma moça. Deixe ao menos eu trocar de roupa. 
Tudo bem? 
- Sim, é claro. Disse meio constrangido. 
Alguns minutos depois, já com roupa trocada, Siliê convidou a Rollan para tomar um 
café na cozinha, que foi aceito com prazer. 
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Assim que terminaram, Rollan não perdeu mais tempo. Tirou a aliança do bolso e se 
ajoelhou perante Siliê que ficou tremendamente assustada com a cena.  
- Minha cara Siliê, sempre lhe disse que você era perfeita para mim, que seria uma 
princesa melhor que muita mulher da corte. Quero que você seja A minha princesa. Que 
me ajude a governar e a administrar tudo. Que seja a mãe de meus filhos que herdarão o 
que herdei de meu pai.  
- Ela não pode. Disse uma voz que vinha da porta. Era Saperas. Com um olhar triste. 
Esperava nunca passar por essa cena. Mas era um homem digno e enfrentou seu destino. 
Estava ali agora... À sua frente. 
- Como assim, não pode? Indignou-se Rollan. – Diga, eu quero saber. 
- Ela não pode aceitar por um simples motivo. Ela já está comprometida. 
Desta vez foi Rollan quem ficou chocado e assustado. 
- Mas... Quem...? Foi quando uma luz brilhou em sua mente e ele então entendeu o que 
estava acontecendo. 
- Você. Siliê está comprometida com você, Saperas. Vociferou Rollan. O seu rosto era 
uma máscara de tristeza, amargura e choque. 
- Vocês me traíram. Vocês me enganaram. Você Saperas, sempre soube que eu gostava 
de Siliê. E mesmo assim cortejou-a. Como pôde? Você sempre foi meu amigo... Meu 
irmão. Ao dizer isso lágrimas brotaram nos seus olhos. Estava arruinado. Sentia-se o 
pior homem daquela belo planeta.   
Siliê e Saperas não estavam diferentes. Siliê estava em prantos e havia se sentado. Não 
sabia o que dizer. Apenas chorava. 
Saperas também estava devastado. Tentou de todo jeito contornar a situação antes que 
se transformasse em uma tragédia. 
- Entenda meu amigo... Escute-me. Isso não foi planejado. Nós, os três, sempre fomos 
amigos, desde que éramos jovens. Não tínhamos responsabilidades, eram só aventuras. 
Mas alguns meses atrás eu e Siliê nos olhamos de um jeito diferente e entendemos que 
estávamos apaixonados.  
Rollan ouvia com a cabeça baixa, balançando-a negativamente. Não queria aceitar 
aquilo. Saperas continuou. 
- Rollan, eu a pedi em casamento e ela aceitou. Sempre soubemos que você gostava de 
Siliê, mas achamos que havia ficado para trás o seu sentimento, que era coisa de 
adolescente. Nunca foi a nossa intenção lhe magoar. Tanto que não achávamos um meio 
de lhe contar. Mas agora é tarde e já sabe. Como deveria saber, de uma forma ou de 
outra. 
Rollan já não ouvia. Com as lágrimas caindo apontou o dedo para Saperas e para Siliê. 
E disse, saindo da casa. 
- Então que seja assim. Que se casem, mas não contem comigo. Não serei objeto de 
escárnio. E pode ter certeza que farei de tudo para conquistar cada pedacinho deste 
planeta. Se não posso ter quem eu quero, Saperas, pode se preparar que vou ter o 
comando de tudo. Ameaçou Rollan, olhando para Siliê uma última vez, antes de sair. 
Saperas, que conhecia seu amigo mais do que tudo, sabia que ele cumpriria tudo o que 
falou. E ao abraçar Siliê, murmurou que a protegeria e protegeria seu reino. Mas sem 
que Siliê ouvisse, Saperas fez uma promessa solene e inaudível: por mais que fosse 
difícil, talvez impossível, iria proteger o seu reino, mas nunca lutaria com Rollan. Ainda 
o faria entender e aceitar a situação. Tentaria levá-lo de volta à razão. 
 
Quando o noivado de Silliê e Saperas foi anunciado pelo planeta, todos festejaram. 
Menos Rollan. Era de se esperar que ainda estivesse machucado pela união de seus 
amigos mais queridos. Ele não entendia. Nem queria entender. 
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E no dia do casamento o planeta parou. Todos queriam ver a noiva, o vestido que usaria.  
A cerimônia foi na abadia do castelo. Um prédio imponente com uma torre imensa, com 
vitrais e luzes que refletiam em cristais espalhados por todo o prédio. 
Flores haviam sido colocadas em todo o interior do prédio e um imenso tapete vermelho 
foi colocado e ia até um pedaço do lado externo da abadia. 
Músicos de todo o reino, incluindo o reino de Rollan, participaram da cerimônia. 
Artistas mambembes estavam por todos os lados para divertirem os convidados e o 
povo que estava acompanhando tudo. 
No interior da abadia estavam os lideres das aldeias e os nobres do reino. E aguardavam 
ansiosamente a entrada de Silliê. Em seu lugar, já devidamente postado, estava um 
ansioso Saperas, vestindo sua melhor roupa de príncipe. Um uniforme de gala militar 
com galões e medalhas, todo em branco. O abade estava ao seu lado, todo paramentado 
aguardando a entrada de Siliê. 
De repente, música tocou mais alta e um soldado na entrada da abadia tocou o seu 
clarim. Era o anúncio da entrada da noiva. 
Todos olharam em sua direção. Silliê estava linda. Com uma coroa de flores em sua 
cabeça, seus lindos cabelos compridos em tranças até a cintura. O vestido era todo em 
um tom de rosa bem clarinho, e liso que ia até os pés. Bem simples. (ela achou que um 
vestido simples mostraria como ela era de verdade... Sem muitos aparatos). 
Saperas olhou e adorou o que viu. Se pudesse se apaixonar novamente naquele 
momento teria se apaixonado. Silliê estava radiante em sua simplicidade. 
Mas ao mesmo tempo ficou triste, pois queria que esse seu momento de felicidade fosse 
dividido com seu grande amigo Rollan. Chegou a enviar por emissários um convite 
especial para o casamento, mas Rollan educadamente se recusou a receber. 
Desde que anunciaram o casamento a Rollan, este se retraiu e ficou recluso em seu 
reino. Apesar de tudo, Rollan não impediu o livre comércio entre os reinos, nem 
impediu os habitantes de se locomoverem. Mas segundo informações dos espiões de 
Saperas, estava perigosamente utilizando os seus recursos para obter tecnologia de 
ponta, talvez criando máquinas de guerra.  
Rollan ainda tinha em seu pensamento unificar os reinos e assim conquistar Silliê à 
força. E como ele agora era o líder de seu reino, exercia muito a força de seu símbolo, 
um gato selvagem. 
O casamento correu dentro da normalidade e o tão esperado sim do casal foi dito, para 
alegria de muitos que viam no casal um par de líderes que os levariam a muitos anos de 
paz e prosperidade. 
Depois do casamento, já do lado de fora da abadia, receberam todos os parabéns de seus 
convidados e do povo. 
- Quero agradecer a todos a sua presença. Este dia foi um dia muito feliz e gostaria de 
compartilhar com todos aqui. Temos festas e brincadeiras para todos. Divirtam-se. 
Disse Saperas, segurando a mão de sua esposa que só sorria. Tão feliz quanto seu 
esposo. 
Aquele foi um dia de festas, mas ao ver no horizonte uma tempestade se avizinhando, 
Saperas teve quase uma visão do que viria a seguir. Teria problemas e muitas 
tempestades a atravessar.  
6º capítulo 
 
No dia seguinte, Saperas e Silliê se reuniram com seu comando militar e se inteiraram 
do que estava acontecendo no reino de Rollan. 
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- Meu Senhor, pelas minhas informações, o Príncipe Rollan está usando seus maiores 
cientistas para construir obras de guerra. Eu vi alguns esboços que trouxeram para mim 
e posso afirmar que são grandes máquinas. Nós não temos como parar aquilo. 
- Muito bem... Mesmo que meu amigo tenha perdido aparentemente a razão por motivos 
sentimentais, eu não vou encarar uma luta de frente. Procure os nossos cientistas. Quero 
idéias para anular essas máquinas de Rollan. 
E assim todos os cientistas do reino de Saperas foram reunidos, com a ordem de 
conseguir derrubar o intento de Rollan, sem derramamento de sangue, se possível. 
- Meu amor, estou preocupada. Nunca pensei que fosse presenciar uma guerra neste 
nosso planeta... Sempre convivemos em paz e agora... Isso. Acho que deveria ter 
aceitado o pedido de Rollan. Afirmou Silliê. 
 
- Minha amada, o que está feito está feito. Não adianta dizer que teria sido melhor. Nós 
fizemos o que achamos melhor e o certo. O que temos que fazer é levar Rollan à razão. 
Ele é nosso amigo... E temos que mostrar a ele que não queremos guerra e que o 
amamos. E vamos fazer isso sem derramar sangue... Ao menos tentar.  
Logo os maiores temores foram levados a termo. Máquinas de guerra eram vistas em 
treinamento em locais ermos e barulhos de tiros e bombas eram ouvidos em grandes 
distâncias. Rollan testava assim sua operação de guerra. 
Enquanto isso os cientistas de Saperas trabalham incansavelmente para tentar encontrar 
um modo de inviabilizar os iminentes ataques, sem causar prejuízos a ambos os reinos, 
do jeito que pedira seu príncipe. 
 
Aquele mundo estava prestes a presenciar algo até então nunca visto. Uma guerra. Uma 
guerra iniciada por causa de uma mulher. Mesmo que indiretamente. Um coração 
partido, um orgulho ferido. Uma honra a ser lavada... Com sangue. 
Os povos, as aldeias, principalmente as mais próximas dos dois reinos estavam em 
polvorosa, temiam que essa guerra insana, a primeira em séculos, terminasse por ser a 
última também. Temiam que o mundo não sobrevivesse a essa catástrofe. 
Torgos, a aldeia de origem de Silliê, é claro, ficou do lado da agora princesa da Casa do 
Tordo, afinal, ela ainda era a líder deles, depois da morte do pai dela, Suliá. Alguns dos 
sábios foram levados para a corte. Nesta hora tão necessitada seriam de grande ajuda.  
Silliê olhava a tudo muito triste. E a todo instante pensava que teria sido melhor se 
tivesse aceitado a oferta de casamento de Rollan. Sabia que Saperas não iria ter o 
mesmo temperamento de seu amigo. Aceitaria. Mesmo ficando triste. 
- Sei o que deve estar pensando. Disse Saperas quando a viu na sacada do palácio, 
pensativa e olhando para o horizonte, completamente ausente. – Que deveria ter 
aceitado o pedido de casamento de Rollan. 
- Hoje não haveria guerra. Não haveria riscos para os dois reinos e para as aldeias que 
vivem neste mundo. Meu amor, deve haver um jeito de acabar com essa insanidade. 
Disse Silliê, olhando triste para Saperas. 
- E há. Respondeu o príncipe. Acredito que os nossos cientistas conseguiram algo. E 
vamos tentar usar isso a nosso favor. 
- Soube por meus sábios que Rollan já está em marcha de guerra. Está passando por 
várias aldeias e aquelas que não estão do lado dele, ou apenas neutras ele está chamando 
todos os homens adultos e fortes para entrar no seu exército. E os que não aceitam o 
chamado ele manda prender para depois condenar por traição. Disse triste Silliê. 
- Sim. Meus generais me confirmaram isso. Vamos ter esperanças que até ele chegar 
aqui as coisas mudem. Pode ser que ele consiga esfriar a cabeça e desista.   



 

 29 

Ambos percebiam também que Rollan não atacava nenhuma vila ou aldeia. Não houve 
destruição até aquele momento. No fundo achava que com esse poder de fogo poderia 
convencer Silliê a ainda aceitar a ele. O que era inútil, pois ela já estava casada com 
Saperas. E nada ia mudar isso. 
 
Não tardou e Rollan e seu enorme exército pararam nas vizinhanças da Casa do Tordo, 
lar de Saperas e Silliê. Muitas máquinas de guerra estavam posicionadas ao redor do 
reino e Rollan mandou um emissário pedindo a rendição incondicional de Saperas. 
 
- Diga a seu mestre e príncipe que não aceitarei tal medida. Não sou covarde e nada foi 
feito para que esse mal seja cometido. Disse Saperas ao Emissário, que se curvou 
perante o príncipe, diante de sua honradez e seguiu para levar a sua mensagem ao seu 
príncipe. 
Rollan já sabia dessa resposta, afinal conhecia Saperas desde que eram dois moleques 
que mal conseguiam segurar uma espada. 
Sabia que ele nunca se renderia. Do mesmo jeito que Rollan, ele tinha sua honra como 
príncipe herdeiro da Casa do Tordo. E sabia também que ele não fugiria. Não era um 
covarde.  
 
Ao final daquele dia, Rollan e seus generais se reuniram para discutir qual seria a 
melhor maneira de atacar o reino. 
Como todo general e militar, seus conselheiros pregavam a paz, mas intimamente 
queriam a guerra e esse foi o conselho que deram a Rollan: cercasse o reino e fizesse o 
ataque simultaneamente. A ordem seria dada via rádio. Primeiro o ataque aéreo com as 
naves de apoio. Depois as máquinas terrestres e por fim o ataque de chão com a 
artilharia e infantaria... Esses últimos seriam liderados pelo próprio Rollan que montaria 
o seu cavalo branco. 
 
Tudo acertado. O ataque iniciaria às 05 horas da manhã, nos primeiro raios de sol, assim 
pegaria os soldados dormindo e muito provavelmente não ofereceriam resistência. E 
quanto mais rápido conseguissem sucesso no ataque, mais rápido Rollan teria o que 
pretendia. E com o mínimo de danos... Se possível. 
Mas Saperas não era bobo. É claro que e seus generais haviam previsto isso. E junto 
com os cientistas esperaram. 
 
Ao amanhecer do dia os soldados de Rollan aguardavam apenas as ordens que veio logo 
aos primeiros raios da estrela vermelha que iluminava aquele planeta cheio de vida e 
que nunca em toda a sua rica História havia isto uma guerra. 
Primeiro partiram as naves, que cobriram todo o reino e com seus alvos pré-
estabelecidos para ter o mínimo de danos e vítimas. Atacaram...  
Nada aconteceu. Simplesmente as bombas não caiam no chão. Explodiam no céu. Sem 
saber o que fazer eles retornaram e narraram o acontecido ao seu general que reportou 
ao príncipe Rollan. Imediatamente ordenou o ataque por terra. As máquinas haveriam 
de alcançar o seu objetivo. 
 
Quando as máquinas de guerra alcançaram certa distância também dispararam os seus 
projéteis. Assim como as naves, esses projéteis nada fizeram. Explodiram bem antes de 
atingir o seu alvo. E quando se moveram para entrar na cidade foram barrados por 
alguma coisa que não sabiam o que era. Simplesmente as máquinas não se moviam para 
frente. Não conseguiam entrar na cidade. 
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Além do que, de repente todas as máquinas pararam de funcionar. Nem as naves 
conseguiram se movimentar novamente para voar. 
Rollan desconfiou de alguma coisa que Saperas tivesse inventado. Foi até a entrada da 
cidade e confirmou in loco que nada ultrapassava aquela Linha. Havia um escudo 
invisível que impedia qualquer um de entrar.  
Foi quando percebeu que no meio da cidade havia algo diferente. Algo que não havia 
visto antes e que só agora percebera: uma torre muito alta. 
- Filho da mãe. Vociferou Rollan, dando um riso torto. 
Naquele momento, a poucos metros dali Rollan percebeu Saperas. Ele veio 
pessoalmente falar com seu amigo. 
Rollan desceu de seu cavalo branco e foi até onde estava Saperas. 
- Olá meu amigo. Disse sorrindo Saperas. Vejo que está em seu melhor dia. 
- Não seria exatamente o meu melhor dia. Afinal, até agora só você ganhou. Meu 
exército ainda não conseguiu nem adentrar na cidade.  
- E não irá... Até você desistir dessa idéia maluca de dominação. Além do escudo 
invisível, deve ter percebido que suas máquinas não funcionam, não é mesmo? 
Lançamos um pulso eletromagnético e inutilizamos todo o seu equipamento. 
- Entendo. Você foi muito esperto Saperas.  
Silliê que estava próxima de ambos chegou mais perto, para ser vista por Rollan. 
- Ora, ora, o casal está junto. E começou a bater palmas, ironicamente. 
- Rollan, eu vim pedir que acabe com isso. Não há necessidade de guerra, de destruição.  
- E o que tem a oferecer a mim? Nada. Por que motivo eu pararia? Disse olhando para o 
casal à sua frente. 
- Você vai parar, porque é o certo e porque não conseguiria nada aqui meu amigo. E 
queremos que volte a ser um membro da família. 
- Há. Essa é boa. Riu de forma sarcástica para Saperas e Silliê. 
- Queremos que seja o padrinho de nosso filho. 
 
Desta vez Rollan foi pego completamente de surpresa. Ficou sem ação e só então 
percebeu que a barriga de Silliê estava mais saliente que o normal. 
Em completo choque, se apoio em seu cavalo branco e começou a chorar.  
Percebeu então que havia cometido um erro terrível. Começara uma guerra por vaidade, 
pura e simples. Foi por puro egoísmo que queria Silliê. Ao vê-la ali, frágil e com uma 
gravidez já avançada percebeu que nunca a teria e se forçasse a mesma a ficar com ele 
estaria cometendo um dos mais perigosos pecados que existiam. 
Vendo que não haveria mais perigo, Saperas ordenou que o campo invisível de força 
fosse desligado. Confiava em seu amigo. Sabia que ele não o atacaria. 
Foi até ele e o abraçou. Eram novamente amigos, irmãos e agora novamente uma 
família. Que estava aumentando. 
 
Silliê se aproximou e Rollan a abraçou, pedindo perdão.  
 
- Posso? Indicou com a mão a barriga de Silliê. 
- Claro que pode.  Respondeu sorrindo. 
Fazendo um movimento, Rollan passou a mão pela barriga de Silliê. 
- Padrinho? Sério mesmo. Vocês ainda querem que eu seja o padrinho do menino? 
- Sim, queremos, mas quem disse que será um menino? Respondeu Silliê, 
candidamente. 
- Mas é claro que será um menino, para eu ensinar tudo o que eu sei, ora. Um padrinho 
precisa de um garoto para transformar em um homem. 
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Agora aquele homem era o Rollan que ambos conheciam e amavam. Adoravelmente 
petulante. 
Rollan ordenou que seus generais voltassem ao seu reino e que estava tudo bem... Não 
haveria mais guerra. 
Intimamente todos suspiraram de alívio com aquela ordem. 
E assim tudo voltou ao normal. Houve uma tremenda festa para comemorar o 
armistício. 
Alguns meses depois o bebê nasceu, e para a imensa satisfação de Rollan, era realmente 
um menino. 
Nenhuma vaidade ou guerra pode ser maior que o amor, a amizade verdadeira sempre 
vai prevalecer. E assim permaneceram por todos os anos de suas vidas e de seus 
descendentes.  
Um povo feliz com governantes felizes. 
 

FIM 
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Para Arnold Brent, controlador de fronteiras do Governo, aquele lugar era 
patético, deplorável, imundo e imoral. Ainda assim, era necessária a sua existência. 
Ordens dos presidentes. Todo mês ele visitava uma vez o local chamado Hel, que 
ocupava um andar inteiro de um alto edifício de mais de quatrocentos andares na cidade 
de Glowcity. A profissão de Arnold consistia em garantir que as fronteiras de Glowcity 
estavam bem seguras e de que nenhum cidadão deixasse a cidade sem a devida 
autorização. Seus negócios em Hel, no entanto, eram outros. 

Equipado de seu tablet que exibia a logo do Governo, Arnold já era uma figura 
conhecida em Hel. Mesmo com seu terno reluzente e seu rosto bem cuidado, ele era 
respeitado nas pequenas ruas do ambiente sombrio. Diversas barracas com seus 
pequenos negócios ilegais formavam caminhos sinuosos e sujos no submundo. Os 
melhores serviços, no entanto, ficavam em salas e quartos, não menos sujos, nas bordas 
do andar. Eram negócios como a loja Drogas do Presidente, em que homens 
compartilhavam seringas para injetar um líquido nas veias. Seus risos frenéticos 
ecoavam por todo o submundo, mas eram só mais um dos sons do ambiente. Ao lado 
deles, três outros homens dividiam um pó verde em embalagens para serem vendidas. 
Arnold conhecia muito bem aquele pó. Era a famosa Dessincrônica, droga pesada com 
muitos usuários na classe baixa de Glowcity.    

– Olá, Ramon – disse Arnold a um velho baixo e feio, que parecia estar 
dormindo em pé, mas que resmungou em retorno.  

À sua direita e à sua esquerda, gritos, gemidos e risadas ressoavam nos 
estabelecimentos e barracas sob as fracas lâmpadas de néon. Arnold já estava 
acostumado com tudo aquilo. Já havia até mesmo usado os serviços das famosas 
prostitutas interligadas de um deles. Eram mulheres drogadas interligadas por correntes 
e piercings. Arnold as considerava doentias, deploráveis, patéticas e imundas, mas havia 
adorado o serviço e havia pago uma quantia bem modesta para o dono do local.  

Arnold entrou em um pequeno beco e subiu a escada de madeira que ele tanto 
conhecia. A escada levava a uma sala ampla cheia de quadros da Antiga Terra virados 
de cabeça para baixo e possuía uma vista feia de todo o submundo. 

– Arnold Brent! – gritou um homem que veio ao seu encontro. O homem tinha 
cabelo roxo escandaloso, usava um estranho terno amarelo brilhante e seus olhos eram 
azuis, como pérolas em meio a um mar de cicatrizes.  

– Cirurgião... – disse Arnold, seco. – Vamos aos negócios, estou com pressa 
hoje.  

– Pressa? Você sempre diz isso e acaba ficando mais tempo – disse o Cirurgião 
sorrindo. – Não vai querer nenhuma das minhas donzelas criadas na Bizaroom?! 

– Não, abomino essas suas criações – disse Arnold desviando do olhar doentio 
do homem.  

– Ontem criei uma linda! – disse o Cirurgião, como se Arnold tivesse pedido 
para ele lhe contar mais sobre o assunto. – Coloquei piercings saindo dos olhos dela e 
interligando com os braços. Neles, prendi três correntes, cada uma— 

– Pare! – gritou Arnold – Não quero saber de suas mulheres furadas! Vamos 
tratar de negócios. 

– Deixe de ser chato, Arnold! Sempre querendo se passar pelo grande homem 
correto da cidade. Já que está apressado, vamos logo tratar dos assuntos administrativos. 
Mais tarde teremos uma partida de Glowcards. Pelo menos isso você aceita assistir? 

– Pensarei no assunto... – disse Arnold, sentando-se em uma poltrona roxa, que 
ficava abaixo de um quadro que exibia uma bela praia azul, mas de cabeça para baixo.  

Enquanto o Cirurgião sentava-se ao lado de Arnold, em outra poltrona roxa, 
um homem tatuado, manco e armado com uma arma de laser, passou por eles, 
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cumprimentando o Cirurgião. Atrás do homem, Hel e sua miríade de sons estranhos e 
cheiros ruins continuava o seu dia a dia com venda de drogas e armas, criação de 
prostitutas personalizadas e todo tipo de ilegalidade que um cidadão da classe alta de 
Glowcity sequer tinha noção.  

– Cirurgião, teremos um carregamento para você na semana que vem – disse 
Arnold, iniciando os assuntos administrativos.  

– Que boa notícia, meu querido! – exclamou o Cirurgião, se remexendo em sua 
poltrona enquanto limpava sujeira do dedão do pé descalço. – O que virá nesse 
carregamento? 

– Dezoito mulheres, trinta e duas armas de laser e noventa endereços – disse 
Arnold.  

– Ótimo! Ótimo! – disse o Cirurgião quase gritando. – As mulheres do último 
carregamento já foram todas distribuídas. Só tenho mais duas para experimentar na 
Bizaroom. De onde são essas? 

– De um colégio que faliu na classe média de Nova Osaka – disse Arnold, 
checando em seu tablet a informação. – São todas jovens. E os noventa endereços são 
de antigos apartamentos do Governo disponíveis para sua equipe saquear. Há armas e 
drogas na maioria deles.  

– Ah! Sempre bom ter você como amigo, Arnold! – disse o Cirurgião, 
levantando da poltrona e seguindo em direção à uma mulher que vinha em sua direção.  

– Não somos amigos... – disse Arnold, enquanto observava o Cirurgião 
acariciar a mulher seminua. Com metade de sua cabeça raspada e uma corrente 
atravessada em sua barriga, a mulher exibia um sorriso sincero, como se o Cirurgião 
fosse seu pai.  

– Esta é Selene – disse o Cirurigão. – Uma do último carregamento. Não está 
linda com essa arte em sua barriga?  

– Não disperse – disse Arnold. – Voltemos ao assunto. Quantos homens 
disponíveis você tem para me oferecer?  

– Cem – disse o Cirurgião voltando para sua poltrona, enquanto a mulher, 
Selene, andava sem rumo pelo salão. – Estão presos alguns andares acima. Todos já 
foram testados e tornam-se subservientes com a droga.   

– Preciso embarcá-los para a prisão em Lua Verde daqui a três semanas – disse 
Arnold. – Acha que consegue levar dez por dia para o heliporto?  

– Facilmente! – disse o Cirurgião – Agora, diga-me, hoje é um bom dia para 
você me contar para que o Governo precisa de tantos homens em Lua Verde. 

– Já lhe expliquei... Serão seguranças, faxineiros, mecânicos... A prisão precisa 
de reparos.  

– Não me convence... – disse o Cirurgião, agora experimentando casualmente 
alguns chapéus que se encontravam em uma mesa velha ao lado das poltronas. – Se os 
presidentes desejam isso, no entanto, quem sou eu para contrariar a vontade dos 
representantes de toda a raça humana? Hahahahah... 

Enquanto Arnold checava seu tablet e o Cirurgião continuava experimentando 
chapéus, vinte e dois andares acima naquele mesmo prédio, um homem sentado em um 
bar, perto de uma das milhares de pontes que interligavam os milhares de prédios de 
Glowcity, entregava um bilhete na pequena mão de um macaco.  

O macaco, ágil, correu pelo corredor vazio do andar, passando por portas de 
dezenas de apartamentos. Entrou em um deles, cuja porta havia sido arrancada em 
algum momento do passado, e seguiu até uma entrada de ar no banheiro pichado e 
repleto de lixo do local. Desceu pela entrada de ar, deslizando pelo alumínio inclinado, 
e chegou no submundo. Pendurando-se em um fio foi até uma das barracas que 
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ocupavam o centro do local. Pulando várias delas, em meio aos barulhos estranhos de 
Hel, o macaco chegou finalmente na área onde o Cirurgião estava.  

Já acostumado com o mensageiro, o Cirurgião abandonou seus chapéus e foi 
até o macaco, que se pendurava em um fio solto no teto do lugar. Pegando o bilhete de 
sua mão, deu um biscoito para o macaco, que saiu, voltando pelo caminho de onde 
havia vindo.  

“Há um grupo indo para sua porta em busca do homem do Governo.” 
– Temos problemas, Arnold – disse o Cirurgião, rasgando o pequeno papel.  
– O que aconteceu? – perguntou Arnold, levantando da poltrona.  
– Há um grupo chegando em Hel. Eles estão aqui por sua causa.  
– Mais um daqueles grupos anti-Governo?  
– Veremos... – disse o Cirurgião, enquanto corria para a escada de madeira que 

levava para a parte de baixo do submundo. Arnold o seguiu.  
Com o dedo indicador levantado enquanto corria, diversos homens começaram 

a se juntar ao Cirurgião. Aquele era um sinal de alerta para os homens se armarem e se 
organizarem. Arnold percebeu que de cada pequena beco, de cada buraco, de cada 
tenda, saiam homens tatuados e armados com correntes, facas, pistolas, armas de laser 
ou pedaços de pau. Todo tipo de arma aqueles homens levavam para proteger Hel.  

O Cirurgião, Arnold e mais de trinta homens seguiram até a porta do 
submundo, que era de um aço totalmente negro e cheia de correntes. Três homens 
começaram a abrir as correntes e puxar alavancas de ferro rapidamente. Em menos de 
um minuto, a porta estava destrancada. Ao lado da porta, em uma pequena guarita, era 
possível ver um monitor exibindo o lado de fora. O tal grupo já estava lá, parado diante 
da porta, atrás de diversas mobílias velhas, trazidas de algum lugar no próprio andar. 
Enquanto Arnold observava o monitor, um homem aproximou-se da porta, apontando 
uma pistola para ela e empurrou-a. A claridade que entrou deixou Arnold cego por 
alguns segundos. Ainda assim, nada aconteceu. Nenhum estouro, nenhuma explosão, 
nenhum tiro... 

– Demandamos falar com Arnold Brent – disse uma voz do lado de fora do 
submundo.  

– Quem são vocês? – perguntou o homem que ainda mantinha sua pistola 
apontada para o grupo. O restante dos homens do Cirurgião também tinham suas armas 
preparadas e apontadas, mas estavam mais atrás. Arnold se mantinha fora da visão da 
porta, sem saber que ação deveria tomar.  

– Não viemos incomodar a vida de vocês – disse a voz. – Queremos apenas que 
nos entregue Arnold Brent.  

Vários homens olharam para o Cirurgião, aguardando uma ordem.  
– Douglas, Arnold, Terry, venham aqui – disse o Cirurgião, afastando-se da 

linha de visão da porta.  
Os três homens juntaram-se perto de uma barraca velha em que um homem 

vendia baterias e peças de carros antigos, dos modelos que ainda não eram voadores. O 
homem pouco se importava com o alvoroço que acontecia na porta, bem ao lado de sua 
barraca.  

– Tenho um plano – disse o Cirurgião. – Skid, o macaco que me trouxe a 
mensagem, também sabe carregar outras coisas. Arnold, fale com o grupo e os 
mantenha distraídos por um tempo. Terry, Douglas, fiquem de olho no grupo e abram 
fogo caso eles façam algo inesperado. Tenho um encontro com um macaquinho lindo 
agora! Hihihihi!  

Sem mais explicações, o Cirurgião saiu correndo em direção a sua área privada 
no submundo. Douglas e Terry checaram suas armas. Arnold ainda estava tenso, mas 
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confiava bastante no Cirurgião. O homem era louco, mas sua influência e suas ações 
tinham se provado úteis e inteligentes nos últimos anos.  

Reunindo sua coragem, Arnold seguiu até a porta do submundo. Visualizou um 
grupo de jovens reunidos, todos com medo, cansaço e raiva mesclados em suas faces 
jovens. Arnold percebeu que o pequeno grupo não tinha a menor chance contra o grupo 
do Cirurgião.  

– O que vocês querem, meus jovens? – perguntou Arnold, mais confiante após 
ver o grupo desanimado.    

– Arnold Brent, sabemos quais são seus assuntos nesse submundo! – disse um 
homem, provavelmente o líder. Era alto, magro, seus olhos eram cansados e vestia um 
longo casaco cinzento e sujo, que parecia ter sido achado no lixo. Em sua mão, uma 
longa faca enferrujada, nada ameaçadora.  

– Então sabem que luto para que as pessoas que aqui vivem tenham dignidade 
em suas vidas – disse Arnold.  

– Mentira! – disse o líder, raiva transparecendo em seu rosto cansado. – 
Sabemos tudo sobre o Governo. Sabemos que a Rede manipula a vida de toda a 
população! Sabemos que você vende pessoas para serem escravizadas nos submundos!  

– Gostaria de saber se já posso encontrar seu livro para comprar na Rede? – 
disse Arnold, sarcástico. – Com tanta criatividade, você deveria escrever uma daquelas 
histórias de ficção dignas da Antiga Terra.  

– Chega de mentiras do Governo! – gritou o homem. – Entregue-se ou sofrerá 
as consequências!  

– Vamos com civilidade... – disse Arnold. – O que eu tenho para oferecer? O 
que vocês fariam comigo e com as minhas informações não tão privilegiadas?  

– Você será nossa ponte para os dois presidentes ocultos! – disse o líder, 
tentando transparecer empolgação acima do cansaço. O que quer que o grupo tenha feito 
para descobrir o paradeiro de Arnold Brent, parece ter tirado noites de sono de cada um 
deles.  

– Vocês sabem que eles se ocultaram por segurança, – disse Arnold – visando 
o bem de todos vocês. É preciso melhorar a vida das pessoas que vivem nas ruas e 
terminar com as regalias daqueles que vivem no topo dos edifícios. Todos sabemos que 
essas mudanças precisam ser feitas. 

– Mesmo correndo risco de vida você faz discurso político? – perguntou o líder 
do grupo, agora com raiva genuína escondendo seu cansaço. 

– Interprete como quiser, falo nada mais que a verdade.  
Enquanto a conversa se desenrolava, uma face conhecida apareceu sorrindo 

atrás de Arnold. 
– Que jovens beeeeelos! – disse o Cirurgião.  
– Quem é você, aberração? – perguntou o líder do grupo, atônito.  
– Pode me chamar de Cirurgião, de amor, de homem dos piercings, de 

docinho, do que você quiser!  
– Entregue-nos Arnold Brent – disse o líder. – Nunca mais incomodaremos 

vocês. Lutamos apenas para que suas vidas sejam melhores.  
– Vidas melhores? – perguntou o Cirurgião, zombando. – Ei, queridos, quem 

tem uma vida ruim? – A última pergunta foi direcionada para seus próprios homens. 
– Minha vida é ótima – disse um dos homens, sem dentes, rindo.  
– Mulheres, diversão, Glowcards... Devo tudo ao Cirurgião – disse outro, 

segurando uma metralhadora da Antiga Terra.  
– Ninguém quer ter uma vida melhor aqui, querido – disse o Cirurgião, 

curvando a cabeça em direção ao líder do grupo.  
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Arnold colocou a mão na testa, sentindo-se encrencado. O grupo agora o 
encarava como uma matilha faminta. O Cirurgião estava dizendo que eles viviam bem 
ali e Arnold havia dito que ele estava ali para melhorar a vida daqueles cidadãos que 
passavam dificuldades. Esperava com todas as forças que o tal plano do Cirurgião 
envolvesse a morte de cada um daqueles jovens ou o Governo teria um certo trabalho 
nas próximas semanas.  

– Arnold, me acompanhe até a porta por um instante – disse o Cirurgião, 
afastando-se do grupo.  

– Jovens, já retorno com explicações e atenderei a demanda de vocês – disse 
Arnold, afastando-se também. Algumas pessoas do grupo tentaram avançar, mas 
pararam com um sinal do líder.  

Perto da porta do Submundo, o Cirurgião sussurrou para Arnold:  
– Quando vir Skid ali em cima, – e apontou discretamente com a cabeça para 

um pequeno buraco no teto – entre e se proteja.  
– O que você planejou?!? – perguntou Arnold, furioso. – Eu estava falando 

bem até você aparecer. Não se meta nos assuntos do Governo!  
– Sempre me meterei nos assuntos do Governo, caro Arnold – disse o 

Cirurgião, sério. – Eu sou insano e sádico, mas sei que o que esses jovens reivindicam é 
plausível. Enquanto o Governo me der o que quero, serei um aliado, mas sei muito bem 
que eu sou desse jeito graças a homens como você. Então deixe que eu me intrometa em 
seus assuntos como aliado. Garanto que não gostaria de ver o inverso.  

– O que planejou? – disse Arnold, sem mais palavras.  
– Você verá! Hihihihihihi! Esteja longe do grupinho fofo – disse o Cirurgião, 

mexendo os dedos rapidamente, sem nenhum traço do homem sério que havia falado há 
menos de um minuto.  

– Ei!! – gritou o líder. – Daremos dois minutos para Arnold Brent se entregar.  
– Fofinho, você acha mesmo que estamos sem agir por que estamos com medo 

de vocês? – perguntou o Cirurgião, dando pulinhos atrás de Arnold – A diversão vai 
começar!  

Nesse momento, Skid, o macaco, apareceu no buraco no teto. Arnold viu um 
objeto em sua mão, mas não conseguiu distinguir o que era. O Cirurgião puxou Arnold 
para dentro do submundo e, menos de um segundo depois que os dois estavam em 
segurança, o grupo começou a disparar. Os homens do Cirurgião dispararam em 
retorno. Balas e laser chocavam-se nas paredes. Uma mulher caiu morta, sua barriga em 
chamas com um tiro de laser. Gritos começaram a soar de dentro do submundo. 
Algumas pessoas saíram de perto da porta e algumas se aproximaram dela, a maioria 
composta por loucos querendo participar da confusão. Um dos homens do Cirurgião foi 
atingido no braço por uma bala, mas revidou com uma saraivada de sua metralhadora. 
Enquanto isso, o vendedor de peças de carros antigos continuava seu negócio 
monótono, sem se importar com a batalha.  

“O que o macaco estaria esperando? Malditos bichos irracionais!”, pensou o 
Cirurgião, enquanto corria até uma tenda próxima da entrada.  

– Javier! – disse o Cirurgião para o homem atarracado que se encontrava lá 
dentro, atrás de um balcão bagunçado. – Você teria algo que machuca nessa sua tenda?  

– Cirurgião, – disse Javier – você sabe que vendo apenas drogas aqui. Algumas 
machucam com o tempo, mas acho que não vão ser muito úteis nessa emergência. Seus 
homens não tem granadas ou bombas? 

– Não... A porcaria do Governo não me fornece quase nada do tipo. A única 
que eu tinha foi desperdiçada... Você não tem nada explosivo? – perguntou o Cirurgião, 
quase gritando em meio aos tiros do lado de fora. 
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– Se você misturar Dessincrônica com álcool... – disse Javier com um sorriso 
sem dentes.  

– Excelente ideia, fofo! – interrompeu o Cirurgião, lembrando-se que uma das 
causas de morte de viciados em Dessincrônica era quando eles tomavam álcool após 
usar a droga. A reação era tão forte que algumas pessoas ficavam com buracos na 
garganta.  

Javier pegou um pacote do pó verde e uma garrafa de Volcano Flame, um 
whisky vagabundo que era vendido pelas ruas de Glowcity. O Cirurgião, coçando o 
queixo, ficou olhando para os dois itens sem ter ideia de como usá-los como arma. Se 
juntasse os dois ali, a explosão seria instantânea.  

– Hehehe... – Javier riu da dúvida do Cirurgião e pegou uma garrafa de vidro 
em baixo de seu balcão.  

Mais tiros de ambos os lados rasgavam a entrada de Hel. Quatro homens do 
Cirurgião jaziam no chão, um deles gritando com a perna em chamas. Do lado de fora, 
uma jovem cuidava de dois jovens feridos, mas ainda não havia nenhum morto. Os 
móveis haviam dado uma excelente proteção para o grupo, que se aproveitou de 
rachaduras e buracos na mobília velha para atirar.  

– Eu sabia que não podia confiar naquele macaco! – gritou o Cirurgião, 
sentando-se no chão e olhando para Javier – Agora... Em você, querido Javier, eu não 
imaginava! VOCÊ NÃO SABE QUE A DESSINCRÔNICA MISTURADA COM O 
ÁLCOOL VAI ESTRAGAR A GARRAFA NA HORA??? – gritou a pergunta cuspindo 
pro alto.  

– Acalme-se... É bem simples, na verdade... – disse Javier, meio envergonhado 
com a atitude do Cirurgião. – A Volcano já tem sua própria garrafa. Essa outra garrafa é 
para a droga. Você jogará ambas as garrafas no grupo de baderneiros. Elas tem que 
quebrar bem próximas. O efeito ocorrerá após o contato do álcool com a droga.  

Com os olhos brilhando, o Cirurgião se levantou e deu um beijo na boca de 
Javier. 

– Eu nunca duvidei de você, querido Javier! – disse, em êxtase. – Você é o 
maior gênio de Glowcity.  

Saiu da cabana com a garrafa de Volcano em uma mão, a garrafa vazia na outra 
e a droga no bolso, e se deparou com o corpo de um de seus homens. Indiferente, seguiu 
para a porta do submundo.  

– O que você vai fazer? – disse Arnold, de seu lugar protegido, quando viu o 
homem. 

– Me ajude aqui! O macaco falhou em seu plano... – disse o Cirurgião para 
Arnold, e explicou qual era o seu plano com aqueles três objetos. Arnold rasgou a 
embalagem de Dessincrônica e encheu a garrafa vazia com a droga. Enquanto isso, um 
dos homens do Cirurgião, com uma corrente interligando sua orelha e seu mamilo, 
recebia as instruções do que deveria fazer com a garrafa de Volcano e de Dessincrônica.  

– Rafael, não vá estragar meu plano! Jogue as garrafas bem juntas – disse o 
Cirurgião mordendo a manga de seu terno enquanto falava. – Entendeu?? Jogue a da 
droga, veja o lugar em que ela quebrou e jogue imediatamente a outra. O efeito virá em 
seguida. Não falhe comigo!  

Ainda meio confuso com as ordens, Rafael seguiu até a porta com as garrafas 
na mão. Tiros voavam pela porta, balas e laser rasgando o ar. Agachado no chão, Rafael 
mirou e jogou a garrafa com a Dessincrônica para o lado de fora o mais rápido possível. 
Uma nuvem verde de poeira foi se formando no ambiente, em frente à mobília velha 
que protegia parte do grupo. Em seguida veio a garrafa de Volcano Flame, girando pelo 
ar. Ela quicou em um armário, sem quebrar, e caiu no chão, espatifando-se.  



 

 40 

A reação que veio em seguida foi invisível aos olhos. Nada aparente aconteceu 
no ar e um leigo diria que o plano tinha falhado. No entanto, pequenos buracos 
começaram a se abrir no armário. Duas pessoas do grupo de rebeldes gritaram e se 
jogaram ao chão. O piso do andar, em volta dos pedaços das garrafas, foi perdendo a cor 
e os próprios restos das garrafas estouravam. Um dos armários envergou. O Cirurgião 
não viu nada disso, mas os gritos do lado de fora eram prazerosos aos seus ouvidos. 
Ainda assim, quando perceberam o que havia acontecido, parte do grupo se afastou da 
mobília e correu para perto do elevador. O plano de Javier havia funcionado, mas a 
maioria do grupo de rebeldes havia se safado...  

Foi quando o Cirurgião já pensava em arranjar mais garrafas que a explosão 
tão aguardada aconteceu. 

Arnold se encolheu em um canto perto da barraca do vendedor de peças, 
enquanto ouvia um grito agudo bem próximo. Alguém havia se ferido... O grito agudo 
foi ficando mais estridente e logo tornou-se uma risada histérica. Arnold percebeu que 
era o Cirurgião, que estava de pé, apoiado com as costas em uma parede e rindo de 
forma insana. O homem sentia realmente prazer. Uma fumaça e um cheiro de queimado 
foi se espalhando pelo ambiente escuro e fechado do submundo e Arnold percebeu que 
o objeto na mão do macaco havia sido uma granada.  

– Verifique... hihihi... – disse o Cirurgião para um de seus homens – se há 
sobreviventes... ai ai... isso foi sensacional! Skid ganhará dez bananas, uma para cada 
fofo daquele grupo! Hihihihihi! Javier também merece bananas pela ideia das garrafas! 
Hihihihi! 

– Você é insano??? – gritou Arnold, levantando-se e segurando o Cirurgião 
contra a parede. Um dos homens puxou Arnold de volta, mas o Cirurgião disse para que 
o largasse.  

– Diga-me, Arnold! Você imaginou eles saindo daqui vivos? Só pelo fato de 
eles saberem que você está aqui, tenho certeza que você encomendaria a morte de cada 
um deles. Apenas quis adicionar um pouco de diversão nisso tudo.  

 – Com toda essa porcaria de barulho, a polícia estará aqui logo – disse Arnold. 
– A polícia é do seu Governo, querido – disse o Cirurgião, desvencilhando-se 

de Arnold. – A Rede também. Nada disso irá para o público, a não ser que você assim 
deseje. Ninguém virá dos outros andares do prédio também. Fique tranquilo, eu tenho 
olhos em quase todos os andares desse prédio... Sim, até na classe alta, meu querido. 
Aceite. E lembre-se do carregamento na semana que vem. Assim como lembrarei da sua 
“mão-de-obra” para Lua Verde.  

Arnold ficou novamente sem palavras. Seguiu até a porta do submundo e saiu. 
Observou os corpos (ou pedaços) espalhados. Três homens chegaram no elevador e 
começaram a retirar os cadáveres dos jovens. Sangue, cinzas, mobília destruídas e 
armas quebradas se espalhavam pelo chão imundo do andar. Nenhum dos rebeldes 
havia sobrevivido. A granada havia sido certeira. Sentindo-se mais aliviado, Arnold 
seguiu até o elevador. O Cirurgião era útil e leal, tinha se provado um excelente aliado 
do Governo. Quase todos os homens enviados para trabalhar na prisão de Lua Verde 
eram provenientes do trabalho dele nos últimos anos. Não era de se admirar que as 
ordens dos presidentes eram para que o contato fosse mantido. Ainda assim, as frases do 
Cirurgião que demonstravam sanidade eram as mais amedrontadoras. Ele nunca havia 
visto aquele lado sério e são do homem e isso era preocupante.  

Arnold pegou o elevador e subiu, sem seguranças, até onde estava seu carro, no 
310º andar daquele edifício, estacionado em uma das varandas. Pensativo, Arnold 
observou a noite cair em Glowcity. Suas pontes lotadas de pessoas, as janelas dos 
milhares de edifícios refletindo a pouca luz do sol que passava entre os prédios e pontes. 
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Era em momentos como esse que Arnold se perguntava se a sua vida também era 
controlada pelo Governo. A resposta imediata era que não, mas era sempre válida uma 
reflexão sobre o assunto. Seu emprego havia caído em suas mãos muito facilmente anos 
antes. O que foi decisivo para o Governo contratá-lo como controlador de fronteiras? 
Sua competência? Ou havia sido sua personalidade leal e sem escrúpulos? Arnold sabia 
que faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos e o Governo lhe dava uma vida 
excelente: um trabalho no melhor prédio da única cidade restante da humanidade, um 
carro voador blindado, um lar na classe alta da cidade. Arnold sabia que serviria o 
Governo Superior até a morte, mas certas respostas ainda eram desconhecidas.  

Ainda pensando sobre o assunto, Arnold ligou seu carro e decolou em direção à 
Torre do Universo, a sede do Governo Superior e o prédio mais alto de Glowcity, com 
nada menos que oitocentos andares. Voando alto, observou parte do planeta Hughes. 
Por qual motivo o restante do planeta era deserto? Por qual motivo o Governo não 
deixava a fundação de outras cidades? Essas dúvidas deviam nortear a cabeça de 
pessoas como aquele grupo de jovens mortos.  

 *** 
Enquanto isso, em Hel, o Cirurgião se divertia com suas mulheres. Havia 

pedido que o corpo dos jovens fosse levado para a Bizaroom, a sala em que ele fazia 
suas bizarrices e criava seus piercings inovadores.  

O dia havia sido conturbado. Arnold era um homem útil, mas conseguia fazer o 
Cirurgião pensar de forma mais racional. Isso era ruim. Muito ruim. A racionalidade 
levava a pensamentos nefastos. Fazia com que ele se lembrasse de seu verdadeiro nome. 
A vida era boa naquele momento, naquele local. Hel era o seu lar. Suas prostitutas 
inovadoras lhe davam prazer! Suas apostas no jogo de Glowcards também. A economia 
do lugar era movimentada graças a ele. Não só do lugar, mas como de parte da cidade! 
Ele se sentia útil, se sentia realizado naquele lugar... Mas a racionalidade lhe fazia 
pensar e lembrar. Lembrar não era bom.  

       
      *** 

 Enquanto Arnold seguia para o trabalho e o Cirurgião quicava entre a 
sanidade e a loucura, mais um dia se passava no ano de 2899 em Glowcity, a única 
cidade remanescente da raça humana, fundada após uma longa migração que saiu de 
uma Terra devastada pela guerra para um planeta distante. O sol se punha na cidade, 
refletindo nos vidros da floresta de prédios gigantescos. Para a classe alta, em seus 
apartamentos no topo e suas coberturas luxuosas, era uma visão quase bela. Para a 
classe baixa, no entanto, a luz do sol era escassa o ano inteiro. As milhares de pontes, 
prédios e carros voadores barravam a luz, fazendo das ruas da cidade um lugar triste e 
decadente. Não que o Governo se importasse.  
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Parte 01: As Gêmeas Ruivas 
 

Há muitas e muitas eras, houve um tempo em que as primeiras criaturas feitas 
caminhavam pela terra e pelo mar. Os homens não eram muitos e formavam pequenas 
tribos aglomeradas nos solos mais propícios. Nessa época, existia um local onde o chão 
reentrava no continente e uma laguna se havia formado. Em meio a água salubre, 
crescia um nenúfar rubra, suas pétalas vermelhas como sangue. Foi em equinócio de 
primavera, quando o sol e lua apareciam simultâneos no céu, a luz deles tocou a flor e 
ela se abriu pela primeira vez. Todos sabem que quando um nenúfar floresce em um 
equinócio de primavera, ocorre o nascimento de uma ninfa, porém não se sabe 
exatamente o porquê, talvez teria sido a presença dos dois grandes astros, talvez outra 
coisa, o fato é que daquele nenúfar surgiram duas ninfas gêmeas, uma chamada Mera e 
outra chamada Aurora. 

As gêmeas eram encantadoras, seus cabelos alaranjados e olhos verdes, 
realçando sua natureza selvagem e lhe conferindo uma beleza sobrenatural, como aquela 
aura mística que raras mulheres têm e faz todos os homens caírem aos seus pés. Mesmo 
sendo muito semelhantes, as duas raramente concordavam. Mera adorava nadar no lago 
e conversar com as demais náiades, enquanto Aurora detestava entrar na água, fazer a 
Dança das Fontes então, nem pensar. Por outro lado, eram irmãs e viviam brincando 
juntas, às vezes provocando uma a outra apenas para caírem na gargalhada em seguida. 
 
 

Parte 02: A Viagem ao Mar 
 

Certa noite, após a Festa da Última Lua, algumas oceânidas que tinham vindo 
visitar a laguna resolveram convidar as náiades para conhecerem melhor as águas além 
do limite da terra. 

“Vocês precisam ver! Nós temos jardins tão lindos de corais, uma areia nua, tão 
branca que parece puro sal.”  Elas contaram. “Sem falar na água salgada, cristalina 
como vidro puro. E tem o Palácio. Oh, não! O Palácio das Pérolas! O que é aquilo? 
Divino, divino sim. Dizem que lá dentro mora o Dragão do Mar, qual o nome dele 
mesmo...? Ah sim, Cello. Pelo que me contaram, o palácio foi criado para ele descansar 
após a última guerra dos deuses, mas ele nunca saiu e ninguém entrou lá para saber se 
ele ainda está vivo depois disso.” 

Maravilhada, Mera concordou imediatamente e Aurora, por mais que quisesse 
conhecer as paisagens descritas, preferiu ficar perto da laguna mesmo. Assim as duas se 
separaram, por vários ciclos lunares. Mera conheceu diversos lugares e viajou pelas 
águas visitando centenas de paisagens exuberantes. Então, em um amanhecer que 
acordou antes de suas amigas viajantes, ela subiu à superfície e deitou-se em uma pedra 
sob o sol. Curiosamente, sua atenção foi atraída por um objeto que flutuava não muito 
longe dali. Ela nadou para ver o que era e encontrou a criatura mais estranha que já 
tinha visto até então. O que dizer? Era um animal bípede como ela, mas era maior e com 
feições mais rudes. Tinha pelos no rosto, no peito largo e em outras partes do corpo 
como um macaco, além de um estranho órgão entre as pernas que ela não sabia para o 
que servia, mas se assemelhava com a estrutura de alguns mamíferos masculinos. A 
criatura estava inconsciente e ela sentia a água presente em seu pulmão e estômago. Que 
mamífero seria tão burro a ponto de respirar e comer água? Levou-o até a rocha e 
limpou seu corpo internamente. Olhou mais uma vez para seu rosto e teve uma sensação 
estranha, como se algo surgisse dentro dela ao passo que observava o queixo quadrado e 
os lábios ressecados da criatura. 
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Logo suas amigas também acordaram e, ao subirem para a superfície, se 
assustaram ao ver Mera com a criatura estranha. 

“Menina, saia de perto desse bicho. Ficou doida de pedra?” Uma delas 
exclamou. 

“Por que? Que criatura é essa que eu não conheço?” Mera indagou ainda 
olhando fixamente o rosto do bicho. 

“Ah, isso aí é um humano. Acho que vi o barco do homem, noite passada na 
tempestade.” Disse outra. 

“Barco?” 
“É um pedaço de madeira que eles usam para viajar na água porque eles não 

podem ficar debaixo dela como nós.” 
“Que criatura estranha é o homem.” Mera riu. “Tão frescos quanto minha irmã.” 
“Saia logo de perto dele e o deixe afogar-se logo.” 
“Ora, como eu poderia fazer isso com um ser tão exótico? Veja a orelha dele, é 

tão redondinha...!” Ela brincou com a orelha do rapaz. 
“Pare de brincar, Mera. Deixe esse bicho feio ai e vamos continuar nadando.” 
“Ah, ele não é feio. Olha a cara dele, é até bonitinho. Eu vou levá-lo para terra 

firme. Estamos perto da minha laguna e quero visitar minha irmã também.” 
Depois disso, as amigas despediram-se e deixaram a náiade para trás com o 

homem. Mera levou-o para o continente, deixou-o na praia de sua laguna. 
 
 

Parte 03: Humanos 
 
Quando reencontrou sua irmã, contou-lhe sobre as incríveis experiências que 

tivera e as duas conversaram por horas para matar a saudade. Quando Mera mencionou 
o homem que encontrara, sua irmã soltou uma expressão de surpresa. 

“Você também viu eles?” 
“Sim, trouxe ele para cá e deixei na praia, talvez ainda esteja lá.” 
As duas correram pela encosta que estavam até alcançar a praia, mas ao 

chegarem lá, o humano já havia partido. Então Aurora lhe contou sobre onde também 
tinha visto os humanos. Alguns ciclos lunares atrás, estivera passeando pelo bosque em 
frente ao lago e chegou ao fim das árvores. Diferente do extenso campo até as 
montanhas que sempre vira antes, daquela vez havia uma coisa a mais. Vira os tais 
homens perto das montanhas, eles montavam cavernas de madeira e barro para se 
abrigar e achara muito curioso, mas preferiu não se aproximar. As outras ninfas locais 
logo tomaram conhecimento e proibiram à todas de irem ao vale e falarem com os 
homens, qualquer quer uma que fosse vista se aproximando seria denunciada para as 
três velhas anciãs que morava no fundo do lago.  

Mera ficou decepcionada por alguns instantes e depois esqueceu. Devo dizer que 
as ninfas são seres caóticos. Às vezes, harmoniosas e doces, às vezes cheias de 
brincadeiras cruéis, no fim, elas são seres apenas impulsivos, que reagem aos seus 
instintos selvagens e não se preocupam muito com a moral. A verdade é que uma ninfa 
vive por tanto tempo que meses de mágoa, punição e qualquer sentimento ruim que 
possam ter é esquecido com o passar da eternidade de suas vidas. E foi essa mesma 
impulsividade que fez Mera continuar voltando a praia vez ou outra, não porque 
esperava encontrar o homem outra vez ali deitado na areia, mas apenas porque o lugar 
lhe trazia boas memórias do que vivera. 

Inesperadamente, em uma dessas visitas, lá estava novamente, o homem que 
resgatara, olhando as águas do lago. Mesmo escondida atrás de uma rocha, ela pode vê-
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lo. O cabelo loiro e jogado para trás, a pele agora mais saudável, um homem certamente 
bonito, não que ela tenha visto muitos outros, mas considerou-o mesmo assim. O 
homem manteve-se observando as águas, ignorante da presença dela por vários minutos, 
até ir embora. Nesse tempo, ela pensou em se aproximar dele, revelar sua presença, mas 
alguma coisa a impediu. A estranha sensação que havia voltado outra vez, como uma 
brincadeira que ela pudesse apreciá-lo sem que ele soubesse. 
 
 
 

Parte 04: As Velhas Tecelãs 
 
 O humano retornou a aparecer volta e meia na praia e Mera sempre vigiava o 
lugar para observá-lo escondida quando ele surgia. A náiade sentia certa curiosidade 
proibida em conhecer mais daquela forma de vida. Queria saber mais sobre os homens, 
até falar com eles, mas seria caçoada se comentasse isso com alguém. Então, por vários 
ciclos lunares, manteve-se observando o homem de longe nas vezes ele aparecia. 
Quando a curiosidade finalmente falou mais alto, ela resolveu visitar as anciãs do fundo 
do lago. 
 Desceu pelas águas salubres até profundidades onde nenhuma âncora poderia 
alcançar. Profundidades tão grandes que precisaria colocar imensas catedrais, uma em 
cima da outra para alcançar a superfície novamente, profundidades tão grandes que a luz 
do sol fica esquecida nas águas mais rasas e o ambiente se torna tão escuro quanto o 
espaço. Lá no fundo, ela encontrou uma região com um terreno diferente da areia e do 
calcário. Era lisa e espelhada como metal, além de plana como a superfície de um lago 
calmo. Ao olhar para ele, a superfície refletiu a imagem dela em meio a escuridão e por 
alguns instantes, Mera teve a impressão de observar o infinito. A ninfa do lago agachou-
se no chão para estudar melhor aquilo e quis tocar naquela superfície estranha, mas seu 
pensamento foi interrompido com a presença das três velhas anciãs, que surgiram em 
meio a escuridão.  
 “Olá, menina.” Átropos, a última das três, cumprimentou. “As estrelas ainda 
cantam essa noite?” 
 As três velhas anciãs eram Cloto, Láquesis e Átropos. Ninguém sabia se elas 
também eram ninfas ou se eram outra coisa, pois existiram ainda antes das primeiras 
criaturas. Elas ficavam perto do Lago Espelhado e tudo que Mera sabia era que elas 
passavam a vida tecendo algum véu estranho que ela mesma jamais vira.  
 “Como em todas as noites, senhora.” Mera respondeu. Pensou que talvez as 
velhas não voltassem mais a superfície por um longo tempo e esqueceram-se do canto 
das estrelas. Pensou ainda que não havia sentido em serem chamadas de velhas pois 
todas pareciam ainda na flor da idade, mas talvez a expressão se referisse apenas a suas 
idades, não a suas aparências.  Afastando os pensamentos, perguntou curiosa sobre o 
lago espelhado. “O que é isso?” 
 “Este é o Lago Espelhado, a fonte do destino.”  Respondeu Cloto. “Na Era dos 
Deuses, quando o universo ainda estava instável e em formação, surgiu um lago feito 
com prata líquida.” 
 “Não apenas prata líquida.” Continuou Laquésis. “O material do lago é a matéria 
prima para as linhas do destino.” Ela tocou o lago e puxou. Um filete fino de prata se 
separou saindo do liquido. A velha levou-o a um tear próximo e começou a tecer o fio 
de prata. 

“Mas não é por isso que a moça veio aqui, é?” Átropos perguntou. “O que traz a 
nós sua maravilhosa companhia, minha jovem?” 
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“Eu queria saber mais sobre os homens. Quem são eles e o que os diferem de 
nós?” 

“A menina tem questões perigosas.” Cloto começou. “Evite pensar neles, minha 
garota porque nossas espécies não se devem misturar. Vamos avisá-la dos perigos que 
eles representam e satisfazer sua curiosidade apenas para que não procure mais saber 
disso, está bem?” 

“Os homens são criaturas terríveis!” Laquésis continuava. Parecia que elas 
tinham o costume de falar uma em seguida da outra e sempre na mesma ordem. “Não 
dão valor mundo a sua volta e acreditam que a natureza está ali para servi-los. Eles não 
têm respeito pelos espíritos nem pelos seus irmãos.” 

“Matam uns aos outros atrás de poder e domínio, mas ignoram o quanto o 
controle é uma ilusão. Veja, veja no lago e encare o real reflexo daquela espécie.” 

Mera voltou os olhos para o lago e viu terríveis atrocidades. Guerra, morte, 
doenças, ódio e inveja. Ficou assustada com tanta maldade, então questionou: 

“Mas porque eles fazem isso? São atitudes tão incoerentes e sem sentido. 
Esquecer-se do valor da vida...” 

Mais uma vez as três responderam uma continuando o pensamento da outra. 
“Eles não esqueceram querida, eles apenas ignoram. Veja bem, um homem 

nasce vive e morre muito rapidamente, o seu tempo passa tão rápido que eles não 
conseguem pensar em nada mais do que eles mesmos, como moscas vivendo por 
poucos dias não conseguiriam entender as verdades mais simples do universo.” 

“Sim, sim, eles vivem pouco, mas possuem uma alma capaz de viver por toda a 
eternidade. Já nós, não temos alma, mas somos como uma. Da mistura do corpo físico e 
do espírito, nós não morremos de doenças ou de velhice, mas viveremos pela eternidade 
até que alguém nos mate.” 

“Isso. E pense só o poder que aqueles humanos pensariam ter nos matando? 
Assassinar um ser superior a ele mesmo, seria como superar sua natureza e eles fariam 
isso por diversão, sim. Então fique longe deles, criança, fique o mais longe possível.” 

Mera continuava fixa nas imagens aterradoras do lago. Então viu cenas novas e 
diferentes outra vez. Uma criança abraçando os pais, um casal de enamorados jantando, 
um grupo de amigos se divertindo. Todos sorrindo, aparentemente sem motivo. Mesmo 
eles ignorando as belezas da natureza, mesmo com tanta morte e maldade em sua 
espécie, eles conseguiam sorrir. Criaturas curiosas, sem dúvida. 

“E o que é isso? Por que estão todos sorrindo?” 
“Eles chamam isso de amor, querida. É como uma doença que eles têm, que os 

faz sorrir e se sentir bem. É um encanto que os faz gostar de viver mesmo com todos os 
seus problemas, uma magia muito poderosa e perigosa também.” 

“E nós somos capazes de amar também?” 
 “Eu duvido muito, criança. Não podemos ser contaminadas pelas doenças 
deles...” 
 
 

Parte 05: O Homem da Lua 
 
 Mera voltou a superfície aquele dia com vários pensamentos a cabeça. Deixou 
de pensar no humano e ficar aguardando seu retorno, mas sempre que ele voltava ao 
lago, ela parava para observá-lo as escondidas novamente. Certo dia, ele veio, mas não 
estava sozinho. Tinha trago uma criatura semelhante a ele, mas muito pequena e 
gorducha. Ficou observando a criatura brincar feliz na água e rir de um jeito bobo e sem 
motivo. Ela mesmo não resistiu a um sorriso ao ver a alegria daquela versão diminuta 
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de um homem. Em outro dia, ela estava outra vez o olhando, quando sem querer 
escorregou e caiu. Reclamou em pensamento e averiguou caso não tinha se machucado. 
Seu pé estava com um corte fundo que a dificultaria a andar. Colocou ele na água e o 
ferimento fechou em instantes como se nada houvesse acontecido. 

Quando olhou para frente outra vez, não encontrou o homem. Procurou-o ao 
redor, percebeu que ele tinha se aproximado e agora a encarava. Assustada e sem saber 
o que fazer, Mera quis pular na água e sumir no fundo, porém, por algum motivo, 
manteve o olhar dele. Eles ficaram por um longo tempo entreolhando-se fixamente, 
como se o tempo tivesse parado, o mundo tivesse acabado e tudo que restasse no 
universo fosse aqueles dois. Ela percebia nos olhos pequenos e meio apertados dele um 
misto de desconfiança e curiosidade ao mesmo tempo. Assim sendo, ela resolveu tentar 
se comunicar com ele: 

“Você fala?” Perguntou. 
“É claro.” Ele respondeu grave. Ela percebeu que até então não tinha escutado a 

voz dele e, apesar de bem diferente em tom as outras vozes que ela conhecia, o grave 
dele ainda soou agradável. “Foi você quem me trouxe para cá quando me afoguei, não 
foi?” 

“Sim.” 
 O assunto voltou a morrer e o silêncio retornou, junto com os olhares fixos e 
fortes. 
 “Você é um espírito?” Ele perguntou enfim. 
 “Uma náiade, ninfa das águas doces.” 

“Por que me salvou?” 
 “Por que não salvaria?” 
 “Você sempre está aqui? Vê quando venho?” 
 “Moro no lago sim e costumo observar você quando vem aqui.” 
 Eles voltaram ao silêncio. Parecia gostoso ficarem ali sem trocar palavras, como 
se não precisassem disso para comunicar, seus olhares já diziam muito. Depois de 
algum tempo, quando eles já tinham se perdido um no olhar do outro, como um transe 
que tomava conta deles, Mera lembrou-se dos avisos e percebeu que não deveria estar 
ali falando com um humano. 
 “Eu tenho que ir.” 
 “Espere. Eu vou te encontrar novamente?” O homem perguntou, quase com uma 
expressão de suplica no rosto. 
 “Não sei. Eu...” Ela não devia. “Amanhã, antes do sol se deitar, eu estarei aqui.” 
 Ela pulou no lago e nadou para longe, não antes de escutar o homem gritar 
perguntando seu nome. 
 No dia seguinte acordou muito feliz, sentindo um bem estar que nunca antes 
tinha sentido, como se apenas o prazer de estar viva a alegrasse. Acordou cantarolando e 
passou o dia, com as amigas e irmã. As moças notaram a diferença da náiade, mas Mera 
não conseguiu explicar de onde havia vindo o humor. Mesmo não podendo contar sobre 
o humano, ela realmente não sabia o porquê de tanta alegria. Estava feliz e isso para ela 
bastava. 
 Ao entardecer, ela encontrou o homem esperando-a na praia de cascalho, foi até 
ele e ambos conversaram mais que no dia anterior. Mera lhe contou seu nome, 
descobriu que o humano se chamava Pontos e era um pescador. No dia em que se 
afogara, teve seu barco atingido por uma tempestade, caiu no mar e desmaiou. Ele disse 
que lembrava de pouco coisa depois de então, algumas visões dela carregando-o e 
depois de acordar naquela praia. Agradeceu pelo socorro que ela lhe dera e continuaram 
conversando até se conhecerem mais. Ela lhe fez várias perguntas, algumas ele soube 



 

 49 

responder, como o que era aquele humano diminuto que ele trouxera, outro dia para 
brincar. Pontos lhe contou que era uma criança, seu sobrinho, o que todos os humanos 
são antes de crescer. Outras ele não soube responder, como o porquê de suas orelhas 
serem redondas enquanto as das ninfas são pontudas. A conversa se alongou noite 
adentro e nos outros dias. Pontos passou a encontrar Mera na praia com frequência, mas 
nem sempre ele aparecia. Quando viajava para pescar, ficava as vezes ciclos lunares 
inteiros fora e nessas épocas eles não se encontravam. Mera sempre ficava aguardando 
os dias para ele voltar e passara a gostar muito de ficar na presença dele. Eram dois 
mundos se conhecendo ali, cada um com suas experiências e visões de vida diferentes 
do outro, onde a curiosidade e o interesse nunca acabavam. 
 
 

Parte 06: O Confronto 
 
 Aurora se aproximou de Mera gritando por socorro e puxou a irmã às pressas. 
Elas correram preocupadas e a ninfa entendeu o motivo de alarde quando entraram no 
bosque depois do lago. As dríades, ninfas da floresta, estavam aglomeradas entre as 
folhas das árvores fazendo um grande tumulto. Ao chegar mais perto, Mera pode ver o 
que estava causando aquilo. Um grupo de humanos havia adentrado o bosque e 
começavam a cortar os troncos das árvores com seus machados. Mera ficou revoltada 
com aquela situação, mas Aurora explodiu ao ver aquilo. Pulou do galho que estava 
para o chão chamando a atenção de todos do grupo.  
 “Olha só o que temos aqui.” Um dos homens estranhou. 
 “Vocês não são bem vindos nessas terras. Saiam daqui imediatamente!” 
 “Quem você pensa ser para achar que pode nos expulsar assim?” 
 Aurora estava enfurecida e sua fúria parecia influenciar a natureza ao redor. O 
céu se enchia de nuvens negras e trovões ecoavam longe. 
 “Quem eu sou? Eu sou o espirito que permitirá que você continue vivo se partir 
daqui agora.” O ar esfriou e o mundo pareceu escurecer. A pele de Aurora transformou-
se em uma mistura de dourado e vermelho, como se emanasse um brilho próprio. Seus 
olhos queimavam em fúria, tornando-se negros com a íris dourada também.  Nem Mera 
reconhecia mais sua irmã. “Eu sou a manifestação da natureza em sua forma mais bela 
e perfeita, como uma RAINHA DIVINA a quem você deveria idolatrar, amar e temer. 
PARTAM E NUNCA MAIS OUSEM PISAR OS PÉS NESTE SOLO!” 
 Os homens, assustados com a transformação da ninfa, dispararam no campo de 
volta para a sua vila ao sopé da montanha, chegando até a deixar seus equipamentos 
para trás. Não era para menos, até as outras ninfas estavam assustadas com a 
manifestação de poder da moça. Quando eles foram embora, Aurora voltou ao normal e 
o restante da natureza se acalmou. Mera foi falar com a irmã preocupada, porém 
nenhuma das duas sabia o que tinha acontecido, a irmã só sentia uma grande dor de 
cabeça naquele momento. Ao menos o problema dos humanos estava resolvido.  
 
 

Parte 07: O Fogo 
 
 Tudo começou a dar errado quando Mera viu Pontos vir correndo em sua 
direção. Naquele momento ela conversava com algumas ninfas e todas as outras ficaram 
assustadas ao verem o humano. Ela pedia calma as amigas enquanto o homem se 
aproximava. 
 “Pontos, o que faz aqui?” Perguntou quando ele chegou perto. 
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 “Você o conhece?” Aurora, que também estava presente, se surpreendeu. 
 “Bom, eu...” 
 “Mera, me escute. Eles estão vindo.” Pontos interrompeu com urgência. “Os 
homens que vocês afugentaram fizeram um grande tumulto na vila. Todos acham que 
vocês são ameaças e tentarão mata-las.” 
 “Nos matar? Mas por quê? Só defendemos nosso território. Eles estavam 
matando nossas criaturas. As árvores gritavam por socorro.” 
 “Estão aterrorizados, pensam que vocês são uma ameaça, tive que vir avisá-las. 
Venha comigo, vamos fugir.” 
 “Não! Não vou abandonar meu lar e minha família!” 
 “Não acredito que você estava junto desse humano.” Aurora falou novamente 
indignada. Depois voltou-se para Pontos. “E você não vai a lugar nenhum com 
ninguém. Eles vêm atrás de nós? Obrigada por avisar, agora nos ajudará mais uma vez. 
Eles não ousarão nos atacar enquanto tivermos um deles de refém.” 
 “O quê? Não!” Mera se opôs. 
 “Não piore sua situação Mera.” A ninfa falou. 
 “E você não ouse encostar um dedo neste homem.” 
 “Meninas, parem. Depois vocês resolvem isso, temos problemas maiores.” 
Pontos pediu olhando para a direção de onde tinha vindo. Um grupo de quarenta 
humanos se aproximava. Empunhou a lança que havia trago e voltou-se para a náiade. 
“Mera, eu seguro eles, fuja. Leve todas para longe daqui.” 
 “Já disse que não vou a lugar nenhum, Pontos.” 
 “Não posso com todos eles, são muitos. Saia daqui ou vai morrer.” 
 Mera aproximou-se dele tocou seu peito. Olhava fixamente em seus olhos. 
 “Prefiro morrer ao lado de quem gosto a viver uma eternidade sem você. Pontos, 
eu...”  

Baixou os olhos confusa, não sabia o que queria dizer. 
É como uma doença que eles têm, que os faz sorrir e se sentir bem. É um 

encanto que os faz gostar de viver mesmo com todos os seus problemas, uma magia 
muito poderosa e perigosa também. 

“eu...” 
Não sabia o que estava sentindo. 
E nós somos capazes de amar também? 
Levantou os olhos novamente, olhou o rosto do homem a sua frente, a 

preocupação nos olhos dele. A preocupação em seu rosto, a preocupação com ela. 
 Eu duvido muito, criança. Não podemos ser contaminadas pelas doenças deles... 

“Eu o amo.” 
 Mera sentiu o braço do humano envolve-la pela cintura e viu ele aproximar seu 
rosto até seus lábios se tocarem. Sabia que aqueles eram seus últimos momentos juntos, 
mas considerou-os os melhores momentos de toda a sua vida até então. 
 Quando a luta começou, não se estendeu por muito tempo. As ninfas pediam 
ajuda às plantas, aos animais e às forças da natureza. Raízes das árvores saiam do solo e 
puxavam alguns para debaixo da terra, um vento forte e a chuva atrapalhavam. Algumas 
dríades transformavam seu corpo em madeira para resistir ao ataque das flechas. As 
náiades usavam as águas do rio e do lago para criarem vórtices que empurravam os 
inimigos para longe. Entretanto eles eram muitos e no fim, foi um massacre completo. 
Os humanos usaram o fogo e ferro e, contra isso, elas ficavam indefesas. Quando Mera 
parou por alguns segundos e olhou ao redor, todo o bosque queimava. O fogo, a fumaça 
e o calor, os gritos de suas amigas, muitas já mortas no chão. Elas não sangravam, pois 
as ninfas não têm sangue. Seu corpo é limpo e puro e mesmo na morte, não fica 
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manchado com sangue. Quando morrem, as ninfas da floresta se transformam em ar e as 
dos animais em pó. Mas ninfas da água, como Mera, transformam-se em espuma, como 
a que se forma no mar quando uma onda se quebra. 
 
 

Parte 08: O Fim 
 
 Mera correu atrás de alguém. Não encontrava mais nenhuma de suas amigas e 
temia estar sozinha agora. Apenas os humanos por todo lado, caçando alguma que ainda 
restasse viva. Ela corria pelo bosque e só parou ao ver sua irmã. Então preferiu não ter 
feito, pois o estado de Aurora era a pior desgraça que podia imaginar. Uma flecha 
cravada em peito a havia derrubado, mas era o fogo, o fogo que a consumia, junto com a 
árvore em que ela descansava sentada. Ao ver Mera, a irmã sorriu e a vida sumiu de 
seus olhos enquanto o corpo desaparecia em chamas. Mera correu aos prantos desejando 
a própria morte, mas seu sofrimento ainda não havia terminado. 
 Chegou ao fim do bosque e encontrou Pontos pouco a frente. Ele estava 
ajoelhado, em frente a encosta rochosa, com outros quatro humanos a sua volta. Eles o 
trespassaram com uma espada e deixaram seu corpo despencar por metros até o lago. 
Mera assistiu quando lâmina atravessou seu peito e ele caiu para trás. Ela gritou 
desesperada, suas pernas ficaram bambas e ela caiu. Os homens que o haviam matado a 
ouviram e agora se aproximavam em direção a ela. Mas uma brisa fresca veio trazendo 
a umidade do lago e, ao tocar sua pele, Mera sentiu a presença. Voltou-se para cima e 
viu a lua. Ainda não tinha anoitecido, mas o entardecer já trouxera a lua aos céus. Era 
Luna, a grande deusa, e Paran, o Brilhante deus Sol que estavam juntos para vingar a 
morte de suas filhas. Mera suplicou em um último ato de compaixão: 
 “Pai, Mãe, poupem-nos. Esses humanos ignoram os valores da vida. Mas esta 
espécie não é toda ruim. Eles possuem salvação. Eles apenas precisam aprender a amar. 
Como eu aprendi. Um deles deu a sua filha amor eterno. Pais...! Poupem-nos.” 
 As últimas coisas que Mera se lembraria deste dia seria a visão dos três homens 
a frente dela, com nuvens negras de tempestade no céu. E o barulho dos trovões e da 
chuva. E o cheiro da terra molhada e da relva no ar. E enfim o vazio. 
  

... 
 
 Quando a consciência de Mera tomou forma novamente, ela abriu os olhos e 
percebeu-se em uma planície desértica, com a areia branca e fina, cheia de um brilho 
suave e puro. Ela levantou-se e encontrou Aurora e Pontos aguardando-a mais à frente. 
Ao se aproximar deles, ela não conseguiu acreditar que eles estavam bem e ficou feliz 
com ao encontrá-los, porém percebeu que eles estavam diferentes. Não eram mais eles 
mesmos e, ainda assim, pareciam pessoas mais plenas. Aurora flamejava como em sua 
morte, mas seu corpo e sua carne permaneciam intactos, sem se consumir. Seu fogo era 
morno e agradável, como uma brisa quente no inverno.  Mera lhe perguntou o que tinha 
acontecido e a irmã respondeu: 
 “Os deuses ficaram tocados pelos seus sentimentos e decidiram trazer-nos de 
volta a vida. Por muitos anos permanecemos mortos, talvez séculos, mas agora estamos 
aqui, outra vez ao mundo. E não é só isso. Eu finalmente entendi porque sempre evitei a 
água, porque não me encaixava como nenhuma ninfa. Paran, o Brilhante, fez de mim a 
primeira e única ninfa do fogo. Eles querem lhe tornar uma de seus guardiões também. 
Dar-lhe uma existência eterna neste mundo.” 
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 “Mas eu viveria sem você?” Ela voltou-se para Pontos. “Eu não iria desejar 
isso.” 
 “Eles me tornaram um guardião das águas também.” O homem contou. “Quando 
morri, meu corpo foi carregado pelas correntes marinhas até um enorme Palácio de 
Pérolas. Quando acordei, um dragão falava comigo em nome dos deuses. Eles queriam 
me dar vida novamente, contanto que eu assumisse a responsabilidade de guardar o 
poder águas salgadas e da fauna marinha. Eles querem torná-la uma guardiã das águas 
doces, para proteger o Lago Espelhado que forma os fios do destino. Querem fazer de 
você a Dama do Lago. Você aceita o convite deles?” 

“Ficaríamos juntos?” 
“Por toda a eternidade.” 
Pela primeira vez, tanto em sua antiga quanto na nova vida, Mera, a ninfa das 

águas, a nereida e Dama do Lago, derramava uma lágrima. Não uma lágrima de dor, 
como quando viu Aurora queimar até o pó, ou quando viu o corpo de Pontos ceder para 
trás. Dor, tristeza, raiva, ela conhecia bem, mas nunca esses sentimentos lhe trouxeram 
um pranto. Se Mera lacrimejava agora, era por felicidade, e apenas por felicidade. 
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O Quadro Na Parede 
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 Samuel pendurou o quadro novo na parede sobre sua cama. Era um quadro 
bonito onde havia uma bela floresta que margeava um lago onde havia uma ponte 
coberta sobre. Dentro dessa ponte, olhando o lago, havia uma mulher de vestido. A 
única coisa que pôde distinguir da mulher foi o cabelo loiro e curto. Porem o quadro não 
era exatamente nítido, era como um borrão com formas. E isso foi o que mais atraiu a 
atenção de Samuel. Além disso, quando viu o quadro na loja de alguma forma ele sentiu 
que o quadro deveria ser comprado por ele, então ele comprou. 
 Naquela noite ele sonhou com a mulher do quadro, ou ele deduziu que fosse pois 
a mulher tinha os mesmos corte e cor de cabelo. No sonho eles estavam no quarto de 
Samuel, a mulher o seduzia e aos poucos tirando sua roupa e ele a dela. E eles fizeram 
amor durante a noite toda. 
 O sol estava no céu há algumas horas quando Samuel abriu os olhos. Ele estava 
nu, e a cama desarrumada, do mesmo jeito que estava no sonho. Mas a mulher não 
estava lá. 
 - Isso é estranho -disse a si mesmo –, eu me despi enquanto dormia? 
 Deu de ombros, e levantou. Era um sábado quente de verão, e ele e os amigos 
iam para praia. Ele se vestiu, tomou café da manhã e saiu. Eles haviam marcado de se 
encontrar na casa de outro amigo próximo de onde Samuel morava. 
 Tocou a companhia e Clara, a namorada de Júlio, que era o dono da casa onde se 
encontrariam, recebeu-o no portão. 
 - Olá -ele cumprimentou-a. 
 - Oi. Entra, o pessoal está lá dentro. 
 Entrou, estavam quase todos que tinham confirmado menos dois. Eles chegaram 
depois de alguns minutos e nós partimos para praia. 
 O dia passou rápido. Samuel estava de volta a sua casa por volta da meia-noite. 
Ele tomou banho e dormiu. Naquela noite ele sonhou novamente com a mulher, mas o 
sonho foi diferente. Ela estava deitada na cama dele e dormia um sono tranquilo. E ele 
estava de pé, apenas observando-a. Ela é linda, pensou. No sonho, ele ficou a noite toda 
olhando para ela sem mudar de posição, até que o sol surgiu pela janela e ele acordou 
assustado, pois não estava deitado na cama e sim em pé, onde ele estava no sonho 
observando a mulher. 
 Aquilo era muito, muito estranho. Será que ele era sonâmbulo? Andou até a 
cama, que estava desarrumada, como se alguém tivesse dormido nela. O colchão estava 
marcado por causa do peso de alguém deitado nele, mas quando Samuel tocou o 
colchão estava gelado, extremamente gelado. Não estava numa temperatura normal, 
mas sim gelado, como se o colchão tivesse passado a noite na geladeira. 
 Ele assistira episódios demais de Supernatural para deixar aquilo de lado. Dois 
sonhos estranhos do qual ele acordou de maneiras estranhas demais, o colchão gelado 
exatamente onde a mulher havia dormido em seu sonho e tudo isso logo após ele ter 
pendurado aquele quadro no quarto. Só havia uma explicação. 
 Samuel se trocou e ligou para Gabriel, seu amigo nerd de cento e cinquenta 
quilos e um metro e setenta que era muito mais fissurado que ele em mitologias e coisas 
sobrenaturais. 
 - Alô. Gabriel? 
 - Opa. Eu mesmo. E ae, Samuca, beleza? 
 - De boa, cara e com você? 
 - Sussa. 
 - Mano, deixa eu falar, você acha possível que fantasmas possam controlar 
sonhos e pessoas durante a noite? 
 - Sim, tudo é possível quando se trata de fantasmas. 
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 - Eles podem ficar ligados em quadros? 
 - Claro que sim! 
 - Você pode me mandar uma lista de quadros supostamente amaldiçoados? 
 - Mando sim. 
 - Valeu, grande. A gente se fala. - e desligou. 
 Esse cara é muito nerd, pensou. Mas Samuel sabia que podia contar com ele, e 
que ele não falaria com ninguém sobre aquilo. Meia hora depois ele recebeu um e-mail 
com imagens de incontáveis quadros que, de acordo com crenças de pessoas, estavam 
amaldiçoados e ligados a mortes de pessoas e, às vezes, até famílias inteiras. 
 Um a um ele foi olhando, passou horas na frente do computador vendo quadros 
de artistas que ele nunca ouvira falar e de alguns famosos, como Leonardo Da Vince e 
Michelangelo. Até que finalmente encontrou o quadro que estava pendurado em sua 
parede. A artista que pintara o quadro chamava-se Margret Bernhard. Margret viveu na 
Alemanha de Hitler, ela tinha quinze anos quando a 2ª Guerra começou, nessa idade ela 
já pintava quadros; seu pai era um judeu que morava na Alemanha desde criança e sua 
mãe alemã. As perseguições atingiram sua cidade quando ela tinha dezenove anos, seu 
pai foi preso, sua mãe e ela foram estupradas e mortas da frente do judeu. Margret havia 
terminado aquele quadro um dia antes da chegada dos Nazistas. 
 A Ponte do Lago, ela batizara o quadro. Depois disso o quadro passou por 
diversas casas onde fora testemunha de diversos assassinatos brutais de garotas, até que 
o quadro desapareceu. Mas Samuel soube adivinhar onde o quadro esteve. O dono da 
loja onde ele o comprou era judeu, provavelmente o quadro estivera naquela família e 
agora ele foi vendido para Samuel. 
 O rapaz estava dividido, não sabia se acreditava ou não naquilo. Obviamente 
havia algo estranho nos sonhos, mas talvez não estivesse ligado ao quadro. Às vezes ele 
era apenas sonâmbulo. De qualquer forma, ele descobriria naquela noite. 
 
 De noite, Samuel estendeu um tapete no quarto. Pegou dois sacos de sal na 
dispensa e fez um círculo em torno de si mesmo e sentou. Esperava que ter assistido 
todos aqueles episódios tenham servido para alguma coisa. 
 Quando o relógio deu meia-noite, a mulher saiu do quadro. Mas era diferente 
dos sonhos, ela estava meio transparente, ele podia ver através dela, enquanto nos 
sonhos ela era de carne e osso. Nas duas formas ela era muito linda, tinha olhos verdes, 
ele reparara agora, e o cabelo loiro curto. Era mesmo a moça do quadro, que também 
era Margret. 
 - Olá. -ele disse -Meu nome é Samuel. 
 O fantasma não disse nada, apenas fitou os olhos de Samuel por alguns minutos. 
Ela não se aproximava dele, ficava na borda do círculo de sal. Ela não podia entrar. 
Talvez fosse por causa disso, ou talvez fosse pelo rosto tranquilo dela, mas Samuel não 
estava com medo. Ele meio que sentia que ela não queria machucá-lo. 
 Ele se levantou, sem tirar os olhos dela, e saiu do círculo. Ela não fez nada, 
apenas olhou-o enquanto ele deitava na cama e dormia. Ele não viu, ou sentiu, mas ela, 
na sua forma espectral, tocou os lábios nos dele, um beijo, e então desapareceu, ela 
agora estava dentro dos sonhos dele. 
 Naquele sonho eles apenas conversaram, ela contou-o sobre sua curta vida, 
como morreu e como sua alma ficou presa naquele quadro. Ela também contou que 
nunca machucara ninguém, que as casas onde ela estivera onde aconteceram aquelas 
coisas horrendas foram apenas coincidência. Na verdade, aquela era a primeira vez que 
conseguira sair do quadro. 
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 Samuel escutou com atenção e depois de ela contar-lhe tudo aquilo chegou a vez 
dele. Ele contou sobre o mundo e o futuro após o tempo dela. Sobre o fim da guerra. 
Sobre o país onde ela estava, além de coisas sobre ele mesmo. 
 - O dia está amanhecendo. Tenho que voltar para o quadro. 
 - Tudo bem. -ele confirmou. 
 Depois que ela desapareceu, ele deitou e fechou os olhos. Ele dormiu até meio-
dia, ele estava bem cansado. 
 No decorrer daquele dia ele pensou em como acostumara rápido com a moça, e 
com a ideia dela estar morta. Parecia até familiar para ele. 
 Aquela segunda-feira era o aniversário de morte da mãe dele, e como todos os 
anos, há quatro anos, ele levava flores para ela. 
 Andou pelo cemitério até chegar ao mausoléu de sua família. Notou uma 
estranha movimentação perto dele. Eles moviam um caixão para lá. Para dentro do 
mausoléu, que era apenas usado por sua família a gerações. Alguém de sua família 
havia morrido e ele não havia sido avisado? Não, isso é impossível. Andou mais rápido 
para a multidão que estava ali. Ele reconheceu todos os rostos que estavam ali, eram 
vários de seus parentes e amigos. 
 Como o caixão estava fechado ele não sabia quem tinha morrido. Perguntou para 
as pessoas, mas ninguém respondeu, ou melhor, não escutaram. Em fato, eles não 
estavam vendo-o. O caixão foi colocado dentro de uma tumba e enquanto eles lacravam 
com concreto ele leu o nome na lápide: Samuel Hans, seu nome. A data em que nascera 
e em que morrera, o dia anterior. 
 - Não. -ele disse para si mesmo. -Não, não, não... Isso é impossível. 
 Ele correu dali, correu o mais rápido que pode até chegar a sua casa. Subiu ao 
quarto, o quadro não estava lá. Ele não estava entendendo. O que estava acontecendo? 
Samuel precisa encontrar o quadro de qualquer forma, e só havia um lugar onde ele 
poderia estar. 
 Samuel entrou na loja, o balconista olhou assustado para a porta. Ele não olhava 
para Samuel, olhava para a porta, que se abriu sozinha e fechou. Ele correu por entre os 
corredores até encontrar o quadro, estava no mesmo lugar onde ele encontrara 
originalmente. Ele tentou tocar o quadro, mas sua mão atravessou-o, ele não tinha mais 
matéria; um corpo. 
 Ficou olhando o quadro até o sol se por, quando Margret saiu do quadro. Ela 
estava transparente, assim como o próprio Samuel. 
 - Eu estou morto, não estou? -ele disse. 
 - Sim, você está. Você morreu ontem enquanto conversávamos. 
 - Como assim, por quê? -ele estava triste, mas por alguma razão não podia 
chorar. 
 - Quando você saiu daqui sexta você sofreu um acidente de carro, você entrou 
em coma no hospital. 
 - Então tudo aquilo foi um sonho. A praia, nossa conversa. 
 - Sim, mas isso não torna menos real. Graças a você, eu pude sair do quadro. 
 - Como assim? 
 - Quando eu vi você aqui, eu te chamei, mesmo não sabendo seu nome. Senti 
uma vontade imensa de estar com você. 
 Samuel estava sem palavras, atônito. Ele estava morto. Não podia acreditar. 
 - Venha comigo. -ela disse. 
 - Para onde? 
 Ela olhou para o quadro e esticou a mão para ele. Samuel hesitou por um 
instante, mas pegou a mão dela. Os dois entraram no quadro, que agora não era mais um 
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borrão com formas. O desenho estava nítido, como uma foto, e agora a mulher, Margret, 
estava lá olhando o lago e ao lado dela -ou atrás de acordo com a visão de quem olha o 
quadro de fora -havia um homem de terno sentado no corrimão da ponte também 
olhando o lago, Samuel. Ambos sorriam. 
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