


O Arqueiro

Geraldo Jordão Pereira  (1938-2008) começou sua carreira aos 17 anos, 

quando foi trabalhar com seu pai, o célebre editor José Olympio, publicando obras marcantes 

como O menino do dedo verde, de Maurice Druon, e Minha vida, de Charles Chaplin.

Em 1976, fundou a Editora Salamandra com o propósito de formar uma nova geração de 

leitores e acabou criando um dos catálogos infantis mais premiados do Brasil. Em 1992, 

fugindo de sua linha editorial, lançou Muitas vidas, muitos mestres, de Brian Weiss, livro 

que deu origem à Editora Sextante.

Fã de histórias de suspense, Geraldo descobriu O Código Da Vinci antes mesmo de ele ser 

lançado nos Estados Unidos. A aposta em ficção, que não era o foco da Sextante, foi certeira: 

o título se transformou em um dos maiores fenômenos editoriais de todos os tempos.

Mas não foi só aos livros que se dedicou. Com seu desejo de ajudar o próximo, Geraldo 

desenvolveu diversos projetos sociais que se tornaram sua grande paixão. 

Com a missão de publicar histórias empolgantes, tornar os livros cada vez mais acessíveis 

e despertar o amor pela leitura, a Editora Arqueiro é uma homenagem a esta figura  

extraordinária, capaz de enxergar mais além, mirar nas coisas verdadeiramente importantes 

e não perder o idealismo e a esperança diante dos desafios e contratempos da vida.



A PRIMEIRA LEI

n

Livro Três



Para os Quatro Leitores.

Vocês sabem quem são.



PRIMEIRA PARTE

“Sendo a vida o que é, a gente sonha com vingança.”
Paul GauGuin



O comércio de veneno

O superior Glokta parou no corredor e esperou. Esticou o pescoço torto para um 

lado e depois para o outro, ouvindo os estalos costumeiros, sentindo as pontadas 

familiares de dor se estenderem pelos músculos embolados entre as escápulas. Por 

que faço isso, se sempre dói? Por que insistimos em testar a dor? Passar a língua no 

inchaço, esfregar a bolha, arrancar a casca?

– E então? – perguntou rispidamente.

O busto de mármore ao pé da escada ofereceu como resposta apenas seu despre-

zo silencioso. E já recebo mais do que o suficiente disso. Glokta se afastou arrastando 

o pé inútil pelos ladrilhos, com as batidas da bengala ecoando nos relevos do teto 

distante.

Em comparação com os grandes nobres do Conselho Aberto, lorde Ingelstad, 

o dono desse salão enorme, era de fato um homem pequeno. Era o chefe de uma 

família cuja fortuna havia declinado com o correr dos anos, cuja riqueza e influên-

cia haviam diminuído até se tornarem praticamente nada. E quanto mais ínfimo 

o homem, mais inflada é a sua pretensão. Por que eles nunca percebem que as coisas 

pequenas parecem ainda menores em espaços grandes?

Em algum lugar nas sombras, um relógio vomitou alguns dobres vagarosos. Já é 

bem tarde. Quanto mais ínfimo o homem, mais precisamos esperar à sua disposição. 

Mas sei ser paciente quando preciso. Afinal de contas, não tenho banquetes ofuscantes, 

nem multidões em êxtase, nem mulheres lindas aguardando ansiosas pela minha che-

gada. Não mais. Os gurkenses asseguraram isso, na escuridão embaixo das prisões do 

imperador. Ele encostou a língua nas gengivas vazias enquanto mexia a perna, e as 

pontadas subiram dela até as costas, fazendo suas pálpebras estremecerem. Posso ser 

paciente. É a única coisa boa quando cada passo é um sacrifício. A gente aprende logo 

a pisar com cuidado.

A porta ao lado se abriu de súbito e Glokta girou a cabeça rapidamente. Teve de 

se esforçar ao máximo para esconder a dor quando os ossos do pescoço rangeram. 

Lorde Ingelstad estava no limiar da porta: um homem grande, de jeito paternal e 

pele avermelhada. Ofereceu um sorriso amigável ao chamá-lo para dentro da sala. 

Como se isto fosse uma visita social e, além do mais, bem-vinda.

– Devo desculpas por fazê-lo esperar, superior. Tive tantas visitas desde que che-

guei a Adua que minha cabeça está rodando! – Esperemos que ela não rode para longe. 

– Tantos visitantes! – Visitantes com ofertas, sem dúvida. Ofertas em troca de seu voto. 
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Ofertas em troca de sua ajuda para escolher nosso próximo rei. Mas creio que o senhor 

achará doloroso recusar minha oferta. – Aceita vinho, superior? 

– Não, senhor, obrigado. – Glokta entrou mancando. – Não ficarei muito tempo. 

Também tenho muitas coisas para cuidar. – Como sabe, as eleições não se organizam 

sozinhas.

– Claro, claro. Por favor, sente-se.

Ingelstad se deixou cair numa de suas poltronas, todo feliz, e indicou outra. 

Glokta demorou um momento para se acomodar, baixando-se com cuidado, depois 

mexendo o quadril até descobrir uma posição em que suas costas não lhe causassem 

dor constante.

– E o que o senhor deseja discutir comigo?

– Vim em nome do arquileitor Sult. Espero que não se ofenda se eu for direto, 

mas Sua Eminência quer o seu voto.

As feições pesadas do nobre se retorceram numa perplexidade fingida. Muito mal 

fingida, por sinal.

– Não sei se entendi. Meu voto em que questão?

Glokta enxugou um pouco de umidade embaixo do olho que lacrimejava. Será que 

precisamos fazer essa dança indigna? Você não tem corpo para isso e eu não tenho pernas.

– Na questão de quem será o próximo ocupante do trono, lorde Ingelstad.

– Ah. Isso. – É, isso, idiota. – Superior Glokta, espero não desapontá-lo nem desa-

pontar Sua Eminência, um homem por quem não tenho nada menos do que o mais 

alto respeito… – E baixou a cabeça numa demonstração exagerada de humildade. 

–… quando digo que não poderia, em sã consciência, me permitir ser influenciado 

em qualquer direção. Sinto que eu e todos os membros do Conselho Aberto recebe-

mos uma confiança sagrada. Os laços do dever exigem que votemos no homem que 

pareça ser o melhor candidato, dentre os muitos homens excelentes disponíveis. – E 

abriu um sorriso cheio de presunção.

Belo discurso. Um camponês idiota até poderia acreditar. Quantas vezes ouvi isso, ou 

coisa parecida, nas últimas semanas? Tradicionalmente a barganha viria em seguida. A 

discussão sobre quanto, exatamente, vale uma confiança sagrada. Quanta prata é capaz 

de suplantar uma consciência limpa. Até que ponto o ouro corta os laços do dever. Mas 

hoje não estou com humor para barganhas.

Glokta levantou bem as sobrancelhas.

– Devo lhe dar os parabéns pela postura nobre, lorde Ingelstad. Se todos tivessem 

o seu caráter, estaríamos vivendo num mundo melhor. Uma postura realmente 

nobre… sobretudo quando o senhor tem tanto a perder. Nada menos do que tudo, 

imagino. – Ele se encolheu quando pegou a bengala com uma das mãos e jogou o 

peso do corpo dolorosamente adiante, na direção da beira da poltrona. – Mas vejo 

que o senhor não será convencido, por isso vou andando…

– A que o senhor pode estar se referindo, superior?
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A inquietação do nobre estava escrita em seu rosto gorducho.

– Ora, lorde Ingelstad, aos seus negócios corruptos.

As bochechas vermelhas haviam perdido boa parte do brilho.

– Deve haver algum engano.

– Ah, não, garanto. – Glokta tirou os papéis de confissão do bolso interno de sua 

capa. – O senhor é mencionado com frequência nas confissões de importantes mem-

bros da Guilda dos Mercadores de Tecidos, sabia? Bastante frequência.

Ele estendeu as páginas que estalavam, para que os dois pudessem vê-las.

– Aqui o senhor é chamado de, e as palavras não são minhas, veja bem, “cúmpli-

ce”. Aqui é chamado de “principal beneficiário” de uma operação de contrabando 

bem desagradável. E, aqui, o senhor notará, e quase fico ruborizado ao dizer, o seu 

nome e a palavra “traição” aparecem muito próximos.

Ingelstad se deixou afrouxar na poltrona e pousou a taça com ruído na mesa ao 

lado, fazendo um pouco de vinho cair na madeira polida. Ah, realmente deveríamos 

enxugar isso. Pode deixar uma mancha horrível, e algumas manchas são impossíveis 

de tirar.

– Contando o senhor como amigo – continuou Glokta –, Sua Eminência pôde 

manter seu nome fora dos inquéritos iniciais, pelo bem de todos. Ele entende que o 

senhor estava apenas tentando reverter a sorte negativa de sua família, e não deixa 

de simpatizar com essa questão. Mas, se o senhor o desapontasse em relação ao 

voto, a simpatia dele iria se exaurir rapidamente. Está entendendo? – Acho que fui 

bastante claro.

– Estou – grasnou Ingelstad.

– E os laços do dever? Parecem mais frouxos agora?

O nobre engoliu em seco, com o rosto praticamente sem cor.

– Estou disposto a ajudar Sua Eminência de qualquer modo possível, claro, mas… 

o problema é… – O que vem agora? Uma oferta desesperada? Um suborno aflitivo? Ou 

talvez um apelo à minha consciência? – Um representante do juiz supremo Marovia 

veio me ver ontem. Um homem chamado Harlen Morrow. Fez uma apresentação 

muito semelhante… e ameaças não muito dessemelhantes.

Glokta franziu a testa. Foi mesmo? Marovia e seu vermezinho. Sempre um passo 

adiante, ou só um passo atrás. Mas nunca longe. Uma nota esganiçada se esgueirou 

na voz de Ingelstad.

– O que posso fazer? Não tenho como apoiar os dois! Partirei de Adua, superior, 

para nunca mais retornar! Vou… vou me abster da votação…

– Não vai porra nenhuma! – rosnou Glokta. – Vai votar como eu mandei e Ma-

rovia que se dane! – Mais aguilhoadas? É desagradável, mas que seja. Já nem são só 

minhas mãos que estão sujas, estou imundo até os cotovelos, não? Remexer em mais um 

ou dois esgotos não fará diferença. Deixou a voz ficar suave, até um ronronar oleoso: 

– Ontem observei suas filhas no parque.
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O rosto do nobre perdeu o que restava de cor.

– Três jovens inocentes prestes a se tornarem mulheres, vestidas segundo a última 

moda, e cada qual mais linda que a outra. A mais jovem teria… 15 anos?

– Treze – grasnou Ingelstad.

– Ah… – Glokta deixou seus lábios se repuxarem para mostrar o sorriso banguela. 

– Ela floresceu cedo. Elas jamais haviam visitado Adua, não é?

– É – quase sussurrou o lorde.

– Foi o que pensei. A empolgação e o deleite enquanto percorriam os jardins do 

Agriont eram perfeitamente encantadores. Juro: elas devem ter atraído o olhar de 

todos os pretendentes da capital. – Deixou que o sorriso desaparecesse devagar. – Eu 

ficaria de coração partido, lorde Ingelstad, se visse três criaturas tão delicadas serem 

levadas subitamente para uma das instituições penais mais severas de Angland. São 

lugares onde a beleza, a boa criação e um temperamento gentil atraem um tipo de 

atenção totalmente diferente e muito menos agradável. – Glokta encolheu os om-

bros num gesto de consternação orquestrado com cuidado enquanto se inclinava 

para sussurrar: – Eu não desejaria essa vida nem para um cachorro. E tudo por causa 

das indiscrições de um pai que tinha à mão os meios de evitar isso.

– Mas minhas filhas não estão envolvidas em…

– Estamos elegendo um novo rei! Todo mundo está envolvido! – Isso é extremo, 

talvez. Mas tempos difíceis exigem medidas extremas. Glokta lutou para se levantar, a 

mão balançando na bengala com o esforço. – Direi a Sua Eminência que pode contar 

com seu voto.

Ingelstad desmoronou, súbita e completamente. Como um odre de vinho esfaquea-

do. Seus ombros se afrouxaram, o rosto pendeu com horror e desesperança.

– Mas o juiz supremo… – sussurrou. – O senhor não tem pena?

Glokta só pôde dar de ombros.

– Tinha. Quando garoto, eu era molenga a ponto de ser idiota. Juro, eu chorava 

quando uma mosca ficava presa numa teia de aranha. – Fez uma careta quando se 

virou para a porta e um espasmo brutal tomou sua perna. – A dor constante me 

curou disso.

n
Era uma reuniãozinha íntima. Mas a companhia não inspira nem um pouco de cor-

dialidade. O superior Goyle olhava irritado para Glokta do outro lado da gigantesca 

mesa redonda no gigantesco escritório redondo. Os olhos pequeninos se destacavam 

no rosto ossudo. E não com sentimentos ternos, imagino.

A atenção de Sua Eminência, o arquileitor, chefe da Inquisição de Sua Majestade, 

estava fixa em outro ponto. Pregadas na parede curva, ocupando talvez metade de 

toda a câmara, havia 320 folhas de papel. Uma para cada grande coração de nosso 

nobre Conselho Aberto. Elas estalavam suavemente à brisa que entrava pelas grandes 
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janelas. Papeizinhos alvoroçados para votinhos alvoroçados. Cada um era marcado 

com um nome. Lorde isso, lorde aquilo, lorde alguém de algum lugar. Homens grandes 

e pequenos. Homens para cujas opiniões, em geral, ninguém dava a mínima, até que o 

príncipe Raynault pulou da cama para a sepultura.

Muitas páginas tinham uma mancha de cera colorida no canto. Algumas tinham 

duas ou mesmo três. Alianças. Para que lado penderão? Azul para lorde Brock, verme-

lha para lorde Isher, preta para Marovia, branca para Sult, e assim por diante. Todas 

passíveis de mudança, claro, dependendo de para onde o vento as sopre. Na parte de 

baixo estavam escritas linhas com letras pequenas e compactas. Pequenas demais pa-

ra Glokta ler de onde se sentava, mas ele sabia o que diziam. A esposa já foi prostituta. 

Gosta de rapazes. Bebe demais. Assassinou um serviçal num ataque de fúria. Dívidas de 

jogo que não pode pagar. Segredos. Boatos. Mentiras. Ferramentas desse negócio nobre. 

Trezentos e vinte nomes e um mesmo número de pequenas histórias sórdidas, cada uma 

para ser arrancada, escavada e jogada na nossa direção. Política. Realmente, é a obra 

dos justos.

Então por que eu faço isso? Por quê?

O arquileitor tinha preocupações mais prementes.

– Brock ainda está na frente – murmurou em tom azedo, olhando os papéis que 

balançavam, com as mãos cruzadas às costas. – Ele tem cerca de cinquenta votos, 

com mais ou menos certeza. – Com toda a certeza que podemos ter nesses tempos de 

incertezas. – Isher não está muito atrás, tem quarenta ou mais em seu nome. Skald 

teve alguns ganhos recentes, pelo que sabemos. É um homem inesperadamente 

implacável. Tem a delegação de Starikland praticamente nas mãos, o que lhe dá 

cerca de trinta votos, e Barezin tem quase a mesma quantidade. São os principais 

candidatos, no momento.

Mas quem sabe? Talvez o rei viva mais um ano e, quando chegar a época da eleição, 

todos teremos nos matado uns aos outros. Glokta precisou conter o riso ao pensar 

nisso. A rotunda dos Lordes atulhada de cadáveres ricamente vestidos, cada grande 

nobre da União e todos os doze membros do Conselho Fechado. Todos esfaqueados 

nas costas pelo homem ao lado. A feia verdade do governo…

– Falou com Heugen? – disse Sult, ríspido.

Goyle virou bruscamente a cabeça meio careca e deu um risinho na direção de 

Glokta, com uma irritação latente.

– Lorde Heugen ainda se aferra à ilusão de que pode ser nosso próximo rei, apesar 

de não conseguir controlar mais de uma dúzia de cadeiras. Ele mal teve tempo de 

ouvir nossa oferta, tão ocupado estava, tentando conseguir mais votos. Talvez daqui 

a uma ou duas semanas ele enxergue a realidade. Então poderá ser encorajado a pen-

der para o nosso lado, mas eu não apostaria nisso. Mais provavelmente vai entregar 

seus votos a Isher. Os dois sempre foram chegados, pelo que sei.

– Bom para eles – sibilou Sult. – E Ingelstad?
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Glokta se remexeu na cadeira.

– Apresentei a ele seu ultimato em termos bastante diretos, Eminência.

– Então podemos contar com o voto dele?

Como colocar isso?

– Eu não diria isso com certeza absoluta. O juiz supremo Marovia lhe fez ameaças 

quase idênticas às nossas, através do homem dele, Harlen Morrow.

– Morrow? Ele não é um lambe-botas do Hoff?

– Parece que subiu na vida. – Ou desceu, dependendo do ponto de vista.

– Podemos cuidar dele. – Goyle tinha uma expressão muito desagradável. – Com 

facilidade…

– Não! – disse Sult rispidamente. – Por que será, Goyle, que nem bem um proble-

ma surge e você já quer matar o sujeito? Por enquanto precisamos pisar com cautela 

e parecer razoáveis, abertos a negociações.

Foi até a janela, com o sol forte cintilando em púrpura através da grande pedra 

de seu anel do cargo.

– Enquanto isso a administração do país está sendo ignorada. Os impostos não são 

recolhidos. Os crimes não são castigados. Esse desgraçado que chamam de Curtidor, 

esse demagogo, esse traidor, fala em público em feiras de aldeias, instigando a rebelião! 

Dia após dia, camponeses deixam suas fazendas e passam para o lado do banditismo, 

perpetrando roubos e danos sem conta. O caos se espalha e não temos recursos para re-

primi-lo. Só restam dois regimentos do Próprio do Rei em Adua e isso não basta para 

manter a ordem na cidade. Quem sabe se um dos nossos nobres lordes não vai se cansar 

da espera e decidir tomar a coroa prematuramente? Não os considero incapazes disso.

– O exército vai retornar do Norte logo? – perguntou Goyle.

– É improvável. Aquele imbecil do marechal Burr passou três meses parado perto 

de Dunbrec e deu a Bethod tempo suficiente para se reorganizar do outro lado do 

Torrente Branca. Quem sabe quando ele vai finalmente fazer o serviço, se é que vai? 

– Levar meses para destruir nossa própria fortaleza. Quase faz desejar que tivéssemos 

nos esforçado menos na construção dela.

– Vinte e cinco votos – constatou o arquileitor, torcendo o nariz na direção dos 

papéis que estalavam. – Vinte e cinco, e Marovia tem dezoito? Não estamos fazendo 

praticamente nenhum progresso! Para cada voto que ganhamos, perdemos um em 

outro lugar!

Goyle se inclinou para a frente na cadeira.

– Talvez, Eminência, tenha chegado a hora de fazer outra visita a nosso amigo da 

Universidade.

O arquileitor sibilou furiosamente e Goyle fechou a boca. Glokta olhou pela gran-

de janela, fingindo não ter ouvido nada fora do comum. Os seis pináculos decaden-

tes da Universidade dominavam a paisagem. Mas que ajuda poderíamos encontrar lá? 

No meio da decadência, da poeira, daqueles velhos idiotas, os Adeptos?
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Sult não lhe deu muito tempo para pensar nisso.

– Eu mesmo falarei com Heugen. – Cutucou um dos papéis com o dedo. – Goyle, 

escreva ao lorde governador Meed e tente conseguir o apoio dele. Glokta, marque 

uma reunião com lorde Wetterlant. Ele ainda não se declarou para lado nenhum. 

Saiam daqui, vocês dois. – Sult virou as costas para seus papéis cheios de segredos e 

fixou os olhos azuis e duros em Glokta. – Saia daqui… e me consiga… votos!



Ser chefe

– Noite fria! – gritou Cachorrão. – Pensei que estivéssemos no verão!

Os três levantaram os olhos. O mais próximo era um velho com cabelos grisalhos 

e rosto que parecia ter sofrido a força do clima. Logo depois dele estava um homem 

mais novo, com o braço amputado acima do cotovelo. O terceiro não passava de um 

garoto, parado no fim do cais franzindo os olhos para o mar escuro.

Cachorrão fingiu que mancava feio enquanto chegava perto, arrastando uma 

perna e se encolhendo como se sentisse dor. Foi andando com dificuldade até ficar 

embaixo do lampião pendurado no poste alto, com o sino de aviso ao lado, e levan-

tou o jarro para que todos vissem.

O velho riu e encostou a lança no muro.

– Está sempre frio perto da água. – Ele se aproximou esfregando as mãos. – Que 

bom que você trouxe algo para esquentar a gente, hein?

– É. Estão com sorte. – Cachorrão tirou a tampa e a deixou pendurada, pegou 

uma das canecas e serviu uma dose.

– Nada de acanhamento, hein, rapaz?

– Acho que não vou me acanhar. – Cachorrão derramou mais um pouco. 

O maneta precisou pousar a lança para receber sua caneca. O garoto foi o último 

a chegar perto e olhou cauteloso para Cachorrão.

O velho o cutucou com o cotovelo.

– Tem certeza de que sua mãe deixa você beber, garoto?

– Quem se importa com o que ela diz? – resmungou ele, tentando engrossar a 

voz.

Cachorrão lhe entregou uma caneca.

– Se tem idade para segurar uma lança, acho que tem idade para segurar uma 

caneca.

– Eu tenho idade! – disse o garoto rispidamente, pegando a caneca da mão de 

Cachorrão, mas estremeceu ao beber. 

Cachorrão se lembrou da primeira vez que bebera. Tinha ficado muito enjoado 

e se perguntando o motivo de tanto estardalhaço por causa daquilo. Sorriu consigo 

mesmo. O garoto provavelmente pensou que estava rindo dele. 

– Quem é você, afinal?

– Tsc, tsc – repreendeu-o o velho. Depois, para Cachorrão: – Não se incomode 

com ele. Ainda é novo a ponto de achar que a grosseria impõe respeito.
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– Tudo bem – disse Cachorrão, servindo uma caneca para si e pousando o jarro 

nas pedras, demorando-se para pensar no que dizer, certificando-se de não cometer 

erros. – Meu nome é Cregg. 

Ele conhecera um homem chamado Cregg, que tinha sido morto numa luta nas 

montanhas. Cachorrão não gostava muito dele e não fazia ideia de por que esse no-

me lhe viera à mente, mas àquela altura qualquer nome servia. Bateu na coxa. 

– Furaram minha perna em Dunbrec e o ferimento não se curou direito. Não 

posso marchar mais. Acho que meus dias na linha de frente acabaram, por isso meu 

chefe me mandou aqui, para vigiar a água com vocês. – Olhou para o mar que ondu-

lava e reluzia sob a Lua como uma criatura viva. – Mas não posso dizer que lamento. 

Para ser honesto, eu já estava cheio de lutar.

Pelo menos essa última parte não era mentira.

– Sei como é – disse o maneta, balançando o cotoco na cara de Cachorrão. – Co-

mo vão as coisas por lá?

– Tudo bem. A União ainda está sentada do lado de fora da muralha que ela mes-

ma fez, tentando tudo para entrar, e nós estamos do outro lado do rio, esperando. 

Tem sido assim há semanas.

– Ouvi dizer que alguns rapazes passaram para o lado da União. Ouvi dizer que o 

velho Três Árvores estava lá, que foi morto naquela batalha.

– Era um grande homem, o Rudd Três Árvores – disse o velho. – Um grande 

homem.

– É. – Cachorrão assentiu. – Era mesmo.

– Mas ouvi dizer que Cachorrão ficou no lugar dele – disse o maneta.

– É verdade?

– Foi o que ouvi dizer. É um desgraçado mau e enorme. Chamam o sujeito de 

Cachorrão porque uma vez ele arrancou as tetas de uma mulher a dentadas.

Cachorrão piscou.

– É mesmo? Bom, desse eu nunca ouvi nada.

– Ouvi dizer que o Nove Sangrento estava lá – sussurrou o garoto, com os olhos 

arregalados como se falasse de um fantasma.

Os outros dois bufaram na direção dele.

– O Nove Sangrento está morto, garoto, e aquele maligno já não foi sem tempo. 

– O maneta estremeceu. – Você tem cada ideia idiota!

– Foi o que eu ouvi, só isso.

O velho tomou mais um pouco da bebida e estalou a língua.

– Não importa muito quem está onde. A União provavelmente vai se entediar 

quando pegar o forte de volta. Vai se entediar e retornar para casa, do outro lado do 

mar, e tudo volta ao normal. Nenhum deles vai vir até aqui, a Uffrith, pelo menos.

– Não – disse o maneta, animado. – Eles não virão para cá.

– Então por que estamos vigiando? – reclamou o garoto.
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O velho revirou os olhos, como se já tivesse ouvido isso dez vezes e sempre desse 

a mesma resposta.

– Porque foi a tarefa que a gente recebeu.

– E, quando você recebe uma tarefa, é melhor fazer direito. – Cachorrão se lem-

brou de Logen dizendo a mesma coisa, Três Árvores também. Agora os dois haviam 

partido, tinham voltado à lama, mas a frase continuava verdadeira como sempre. 

– Mesmo que seja uma tarefa chata, ou perigosa, ou sinistra. Mesmo que seja uma 

tarefa que você preferiria não fazer. – Porcaria, ele precisava mijar. Precisava mijar 

toda hora, quando o tempo estava assim.

– É verdade – disse o velho, sorrindo para sua caneca. – As coisas precisam ser 

feitas.

– Precisam mesmo. Mas é uma pena. Vocês parecem pessoas bem legais.

Cachorrão levou as mãos às costas, como se estivesse coçando a bunda.

– Uma pena? – O garoto pareceu perplexo. – O que você quer dizer com…

Foi então que Barca Negra veio por trás dele e cortou seu pescoço.

Praticamente no mesmo instante, a mão suja de Sinistro cobriu a boca do maneta 

e a ponta ensanguentada de uma lâmina saiu pela abertura de seu casaco. Cachorrão 

saltou e deu tês facadas rápidas nas costelas do velho. Ele chiou e tombou, os olhos 

arregalados, a caneca ainda na mão, com baba de bebida derramando-se da boca 

aberta. Então caiu.

O garoto se arrastou um pouco. Estava com uma das mãos no pescoço, tentando 

impedir que o sangue saísse, a outra se estendendo na direção do poste onde ficava 

o sino de alerta. O sujeito tem coragem, reconheceu Cachorrão, para se lembrar do 

sino quando sua garganta está cortada, mas ele não se arrastou mais do que um pas-

so antes que Barca Negra pisasse com força em sua nuca e a esmagasse.

Cachorrão estremeceu ao ouvir os ossos do pescoço do garoto estalarem. Ele pro-

vavelmente não merecia morrer daquele jeito. Mas a guerra era assim. Muita gente 

que não merecia era morta. O serviço precisava ser feito. Eles tinham feito, e os três 

continuavam vivos. Era o máximo que poderia esperar de um serviço desses, mas 

de algum modo isso ainda lhe deixava um gosto amargo. Nunca tinha achado fácil, 

mas agora que era chefe estava ainda mais difícil. Estranho como era muito mais 

fácil matar quando cumpria ordens. Matar era uma coisa difícil. Mais difícil do que 

seria de imaginar.

A não ser que seu nome seja Barca Negra, claro. Aquele desgraçado era capaz de 

matar um homem com a mesma facilidade com que daria uma mijada. Era o que o 

tornava tão bom naquilo. Cachorrão o observou se abaixar, tirar o casaco do corpo 

frouxo do maneta e colocá-lo sobre os ombros, depois rolar o corpo para o mar, tão 

distraído quanto se estivesse despejando lixo.

– Você tem dois braços – disse Sinistro, já com o casaco do velho.

Barca Negra olhou para si mesmo.
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– O que você quer dizer? Não vou cortar meu braço para melhorar o disfarce, 

seu idiota!

– Ele quer dizer para manter o braço escondido.

Cachorrão viu Barca Negra enxugar uma caneca com um dedo sujo, servir-se de 

uma dose e engolir. 

– Como você consegue beber numa hora assim? – perguntou, tirando o casaco 

ensanguentado do corpo do garoto.

Barca Negra deu de ombros e se serviu de mais uma dose.

– É uma pena desperdiçar. E, como você disse, a noite está fria. – Ele deu um 

sorriso maligno. – Que coisa, Cachorrão, você sabe falar! Meu nome é Cregg. – E 

deu dois passos mancando. – Levei uma facada na bunda em Dunbrec! De onde 

tirou isso? – Deu um tapa no ombro de Sinistro, com as costas da mão. – Que porra 

incrível, hein? Existe uma palavra para isso, não é? Qual é a palavra mesmo?

– Convincente – respondeu Sinistro.

Os olhos de Barca Negra se iluminaram.

– Convincente. É o que você é, Cachorrão. Você é um desgraçado convincente. 

Juro, você poderia dizer que era o próprio Skarling Sem Capuz que eles teriam acre-

ditado. Não sei como consegue falar isso na cara de pau!

Cachorrão não sentia muita vontade de rir. Não gostava de olhar para aqueles 

dois cadáveres, ainda caídos nas pedras. Ficava se preocupando, pensando que o 

garoto ficaria com frio sem o casaco. Era uma coisa idiota para pensar, já que ele 

estava numa poça do próprio sangue, a um passo dali.

– Deixem isso pra lá – resmungou. – Joguem esses dois aí e vão para perto do 

portão. Não sabemos quando virão outros.

– Está certo, chefe, está mesmo, você manda.

Barca Negra empurrou os dois para a água, depois tirou o badalo do sino e o 

jogou no mar, por garantia.

– Uma pena – disse Sinistro.

– O quê?

– Desperdiçar um sino.

Barca Negra piscou encarando o outro.

– Desperdiçar um sino! De repente você ficou cheio de coisas para dizer e, sabe de 

uma coisa? Acho que eu gostava mais de você antes. Desperdiçar um sino? Perdeu 

a cabeça, garoto?

Sinistro deu de ombros.

– Os sulistas podem querer um, quando chegarem aqui.

– Então eles podem mergulhar para buscar a porra do badalo, não é? – E Barca 

Negra pegou a lança do maneta e foi até o portão aberto, resmungando e com 

uma das mãos enfiada no casaco roubado. – Desperdiçar um sino… Pela porra 

dos mortos!
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Cachorrão ficou na ponta dos pés e soltou o lampião, segurou-o virado para o 

mar, depois levantou a aba de sua capa para cobri-lo e baixou-a de novo. Cobriu-o e 

descobriu. Repetiu o gesto mais uma vez e, em seguida, pendurou o lampião de volta 

no poste. De onde estavam, aquela chama parecia pequena demais para aquecer as 

esperanças de todos eles. Uma chamazinha minúscula para ser vista lá de longe na 

água, mas era a única que tinham.

O tempo todo ficou esperando que a coisa desse errado, que o clamor soasse na 

cidade, que cinco dúzias de Carls jorrassem daquele portão aberto e fizessem com os 

três a matança que mereciam. E pensar nisso lhe dava mais vontade de mijar. Mas 

eles não vieram. Não havia nenhum som, a não ser o sino vazio rangendo no poste 

e as ondas frias batendo em pedra e madeira. Tudo seguia exatamente como haviam 

planejado.

O primeiro barco surgiu deslizando da escuridão, com Tremedeira rindo na 

proa. Uns vinte Carls estavam comprimidos no barco atrás dele, remando com 

muito cuidado, rostos brancos tensos, dentes trincados com o esforço de manter 

o silêncio. Mesmo assim, cada estalo e tinido de madeira e metal dava nos nervos 

de Cachorrão.

Tremedeira e seus rapazes penduraram alguns sacos cheios de palha na lateral 

do barco quando chegaram mais perto, o que impediria que a madeira raspasse nas 

pedras. Tudo isso fora pensado na semana anterior. Jogaram cordas e Cachorrão e 

Sinistro as pegaram, puxaram o barco e amarraram. Cachorrão olhou para Barca 

Negra, encostado imóvel e tranquilo no muro junto ao portão, e ele balançou a 

cabeça suavemente, para confirmar que não havia movimentação na cidade. Em 

seguida Tremedeira subiu a escada, tranquilo e silencioso, e se agachou na escuridão.

– Belo trabalho, chefe – sussurrou ele com um sorriso escancarado. – Muito bem-

-feito.

– Haverá tempo para tapinhas nas costas mais tarde. Amarrem os outros barcos.

– Certo. 

Havia mais barcos chegando, mais Carls, mais sacos de palha. Os rapazes de Tre-

medeira os puxaram, começaram a arrastar homens para o cais. Todo tipo de homens 

que haviam chegado nas últimas semanas. Homens que não gostavam do modo 

novo como Bethod fazia as coisas. Logo havia um bom grupo junto da água. Tantos 

que Cachorrão mal podia acreditar que não fossem vistos.

Formaram grupos, como tinham planejado, cada um com seu chefe e sua tarefa. 

Alguns rapazes conheciam Uffrith e tinham feito um desenho do lugar na terra, como 

Três Árvores costumava fazer. Cachorrão obrigara todos a decorá-lo. Riu pensando 

em como Barca Negra havia reclamado daquilo, mas tinha valido a pena. Agachou-se 

perto do portão e eles passaram, um grupo sombrio e silencioso de cada vez.

Tul foi o primeiro, seguido por uma dúzia de Carls.

– Certo, Cabeça de Trovão – disse Cachorrão. – Você fica com o portão principal.
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– Está bem – assentiu Tul.

– É a tarefa mais importante de todas, por isso tente fazer em silêncio.

– Em silêncio, está bem.

– Sorte, então, Tul.

– Não vou precisar. 

E o gigante se apressou pelas ruas escuras, seguido por seu grupo.

– Gorro Vermelho, você fica com a torre perto do poço e a muralha ao lado.

– Entendido.

– Tremedeira, você e seus rapazes vão vigiar a praça da cidade.

– Como uma coruja, chefe.

E assim eles foram, passando pelo portão e entrando nas ruas escuras, sem fazer 

mais barulho do que o vento do mar e as ondas no cais, Cachorrão dando a tarefa a 

cada grupo e mandando-os entrar. Barca Negra foi o último e tinha atrás um bocado 

de homens de aparência dura.

– Barca Negra, você fica com o salão do chefe. Empilhe um bocado de madeira, 

como nós dissemos, mas não ateie fogo, ouviu? Não mate ninguém se não for pre-

ciso. Pelo menos por enquanto.

– Pelo menos por enquanto. É justo.

– E… Barca Negra – chamou e o outro se virou de novo. – Também não vá inco-

modar nenhuma mulher.

– O que você acha que eu sou? – perguntou Barca Negra, os dentes cintilando no 

escuro. – Algum tipo de animal?

E foi isso. Restaram apenas ele, Sinistro e alguns outros para vigiar a água.

– Uh – fez Sinistro, assentindo lentamente. 

Vindo dele, era um grande elogio.

Cachorrão apontou para o poste.

– Pegue aquele sino, está bem? Podemos encontrar uma utilidade para ele, afinal 

de contas.

n
Pelos mortos, aquilo fazia um barulho desgraçado. Cachorrão precisou se-

micerrar os olhos, com o braço inteiro tremendo enquanto batia no sino com o 

cabo da faca. Não se sentia muito confortável no meio de todos aqueles prédios, 

espremido por muros e cercas. Não havia passado muito tempo da vida em ci-

dades e não gostara muito dessas ocasiões, fossem elas queimando coisas e pro-

vocando arruaças depois de um cerco ou caído nas prisões de Bethod, esperando 

pela morte.

Piscou olhando a confusão de telhados de ardósia ao redor, as paredes de pedra 

cinza, madeira preta, reboco cinza e sujo, tudo oleoso com a chuva fina. Parecia um 

modo estranho de viver, dormindo numa caixa, acordando todos os dias da vida 
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no mesmo lugar. Ficava inquieto só de pensar nisso, como se aquele sino já não o 

deixasse agitado o bastante. Pigarreou e o pôs de lado, nas pedras do calçamento. 

Depois ficou de pé, esperando, com uma das mãos no punho da espada, numa pos-

tura que ele esperava revelar segurança.

Alguns passos rápidos vieram de uma rua e uma menininha entrou correndo 

na praça. Seu queixo caiu quando ela os viu ali: uma dúzia de homens barbudos 

e armados, Tul Duru entre eles. Provavelmente nunca tinha visto um homem tão 

alto. Ela virou depressa para correr na outra direção e quase escorregou nas pedras 

molhadas. Depois viu Barca Negra sentado numa pilha de madeira logo atrás dela, 

recostado tranquilamente na parede, a espada desembainhada sobre os joelhos, e 

ficou paralisada.

– Tudo bem, garota – rosnou Barca Negra. – Pode ficar onde está.

Agora havia mais pessoas chegando, correndo de todos os lados para a praça, 

todas com a mesma expressão de espanto ao ver Cachorrão e seus rapazes à espera. 

Mulheres e crianças, na maioria, além de alguns velhos. Arrancados da cama pelo 

sino e ainda sonolentos, olhos vermelhos e rostos inchados, roupas amarrotadas, 

armados com o que tivessem à mão. Um garoto com um cutelo de açougueiro. Um 

senhor encurvado com uma espada que parecia ainda mais velha do que ele. Uma 

garota na frente, com um ancinho e muito cabelo embolado, tinha uma expressão 

que fez Cachorrão se lembrar de Shari. Dura e pensativa, como ela costumava olhá-

-lo antes que começassem a dormir juntos. Cachorrão franziu os olhos para os pés 

sujos da jovem, esperando que não tivesse de matá-la.

Deixá-los bem apavorados seria o melhor modo de fazer com que as coisas acon-

tecessem rápida e facilmente. Por isso Cachorrão tentou falar como alguém a ser 

temido, e não como alguém que também estava se cagando de medo. Como Logen 

teria falado. Não, talvez isso fosse mais assustador do que o necessário. Como Três 

Árvores, então. Duro mas justo, querendo o melhor para todos.

– O chefe está entre vocês? – rosnou.

– Sou eu – grasnou o velho com a espada, o rosto todo frouxo de espanto ao des-

cobrir um bando de estranhos bem armados no meio da praça de sua cidade. – Meu 

nome é Brass. Quem diabo são vocês?

– Eu sou Cachorrão, este aqui é Harding Sinistro e o grandalhão é Tul Duru Ca-

beça de Trovão.

Alguns olhos se arregalaram, algumas pessoas murmuraram umas com as outras. 

Parecia que já tinham ouvido esses nomes. 

– Estamos aqui com quinhentos Carls e ontem à noite tomamos sua cidade. 

Alguns sons ofegantes e esganiçados foram a resposta a isso. O número era mais 

para duzentos, mas não havia sentido em dizer. Eles poderiam imaginar que teriam 

chances lutando e Cachorrão não queria acabar esfaqueando ou sendo esfaqueado 

por uma mulher. 
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– Há muito mais de nós por aí, e todos os seus guardas estão amarrados… os que 

não tivemos de matar. Alguns dos meus rapazes, e vocês precisam saber que estou 

falando de Barca Negra…

– Sou eu. – Barca Negra deu sua risada maldosa e algumas pessoas arrastaram os 

pés, nervosas, para longe dele, como se tivessem ouvido dizer que o próprio inferno 

estava ali.

–… bom, eles eram a favor de incendiar suas casas imediatamente e fazer uma 

matança. Fazer como na época em que o Nove Sangrento comandava, estão enten-

dendo? 

Algumas crianças começaram a chorar um pouco, com fungadelas úmidas. O 

garoto olhou ao redor, com o cutelo balançando na mão, a garota de cabelos escuros 

piscou e apertou o ancinho com mais força. Eles haviam entendido muito bem. 

– Mas pensei em lhes dar uma chance justa de desistir, já que a cidade está cheia 

de mulheres e crianças e tal. Meu problema é com Bethod, não com vocês. A União 

quer usar este lugar como porto, trazer homens, suprimentos e tudo o mais. Eles 

vão chegar em seus navios em menos de uma hora. São muitos. Isso vai acontecer, 

quer vocês queiram ou não. Acho que o que quero dizer é que podemos fazer isso do 

modo sangrento, se vocês preferirem. Os mortos sabem que temos prática. Ou vocês 

podem entregar suas armas, se tiverem, e todos podemos nos dar bem, de forma 

gentil e… Qual é mesma a palavra?

– Civilizada – emendou Sinistro.

– É. Civilizada. O que acham?

O velho mexeu os dedos na espada, parecendo que preferiria se apoiar nela a 

brandi-la, e olhou para a muralha, onde alguns Carls olhavam para baixo, e seus 

ombros se afrouxaram.

– Parece que vocês nos pegaram de jeito. Cachorrão, hein? Sempre ouvi dizer que 

você era um desgraçado esperto. De qualquer modo, não resta muita gente aqui para 

lutar contra vocês. Bethod pegou cada homem que pudesse segurar uma lança e um 

escudo ao mesmo tempo. – Olhou o lamentável grupo de pessoas ao redor. – Vão 

deixar as mulheres em paz?

– Vamos.

– As que quiserem ser deixadas em paz – disse Barca Negra, olhando de forma 

maliciosa para a garota do ancinho.

– Vamos deixá-las em paz – rosnou Cachorrão, repreendendo-o com o olhar. – 

Eu garanto.

– Bom, então – chiou o velho, arrastando os pés e se encolhendo de dor quando se 

ajoelhou e largou a espada enferrujada aos pés de Cachorrão. – Para mim você é um 

homem melhor do que Bethod. Acho que eu deveria agradecer por sua misericórdia, 

se cumprir com a palavra.

– Uh. 
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Cachorrão não se sentia muito misericordioso. Duvidava que o velho que ele ha-

via matado no cais estivesse grato, ou o maneta esfaqueado pelas costas, ou o garoto 

com o pescoço cortado, que tivera a vida roubada.

Uma a uma as demais pessoas avançaram e uma a uma as armas, se é que podiam 

ser chamadas assim, foram largadas numa pilha. Uma pilha de ferramentas e lixo 

velho e enferrujado. O garoto foi o último. Deixou seu cutelo cair junto ao resto das 

coisas, olhou apavorado para Barca Negra, depois correu de volta para perto dos 

outros e segurou a mão da garota de cabelos escuros.

Ficaram parados, juntos e de olhos arregalados, e Cachorrão quase sentia o cheiro 

do medo. Estavam esperando que Barca Negra e seus Carls começassem a matá-

-los ali mesmo. Esperavam ser arrebanhados até alguma casa, que em seguida seria 

trancada e incendiada. Cachorrão tinha presenciado tudo isso antes. Por isso não os 

culpava ao vê-los se amontoarem como ovelhas num campo no inverno. Ele teria 

feito o mesmo.

– Certo! – rosnou. – É isso! Voltem para suas casas, ou sei lá para onde. A União 

vai chegar antes do meio-dia e seria melhor que as ruas estivessem livres.

Eles piscaram para Cachorrão, para Tul, para Barca Negra e uns para os outros. 

Engoliram em seco e tremeram, depois murmuraram agradecendo aos mortos. 

Separaram-se lentamente e se espalharam, cada qual pegando seu caminho. Vivos, 

para grande alívio de todos.

– Muito bem, chefe – disse Tul no ouvido de Cachorrão. – Nem o próprio Três 

Árvores teria feito melhor.

Barca Negra veio pelo outro lado.

– Mas, com relação às mulheres, se quer minha opinião…

– Não quero.

– Você viu o meu filho? 

Havia uma mulher que não tinha ido para casa. Ela ia de um homem a outro, com 

lágrimas nos olhos e o rosto contorcido de preocupação. Cachorrão baixou a cabeça 

e olhou para outro lado. 

– Meu filho, ele estava de guarda, perto da água! Vocês viram? – Ela puxou o ca-

saco de Cachorrão, a voz esganiçada e chorosa. – Por favor, onde está o meu filho?

– Acha que eu sei onde todo mundo está? – disse ele rispidamente na cara mo-

lhada da mulher.

Em seguida se afastou como se tivesse um monte de coisas importantes a fazer, e 

o tempo todo pensava: você é um covarde, Cachorrão, é a porcaria de um covarde 

desgraçado. Baita herói, fazendo um belo truque com um punhado de mulheres, 

crianças e velhos.

Não é fácil ser chefe.



Este negócio nobre

O grande fosso fora drenado no início do cerco, deixando uma vala larga cheia de 

lama preta. Na extremidade mais distante da ponte que o atravessava, quatro solda-

dos trabalhavam com uma carroça, arrastando cadáveres para a margem e rolando-

-os para o fundo. Os cadáveres dos últimos defensores, retalhados e queimados, 

sujos de sangue e terra. Homens selvagens, vindos de além do rio Crinna, longe no 

leste, barbudos e de cabelos desgrenhados. Seus corpos pareciam lamentavelmente 

frágeis depois de três meses definhando por falta de comida atrás das muralhas de 

Dunbrec. Quase nem eram humanos. Para West era difícil sentir muito júbilo na 

vitória sobre criaturas tão dignas de pena.

– Parece um castigo, depois de eles lutarem com tanta coragem – murmurou 

Jalenhorm. – Acabar assim.

West olhou outro cadáver maltrapilho escorregar pela margem, caindo no monte 

de membros emaranhados e enlameados.

– É assim que termina a maioria dos cercos. Principalmente para os corajosos. 

Serão enterrados ali, na lama, depois o fosso será inundado outra vez. As águas do 

Torrente Branca jorrarão sobre eles e sua coragem, ou sua falta de coragem, não terá 

valido de nada.

A fortaleza de Dunbrec se erguia acima dos dois oficiais que atravessavam a ponte, 

silhuetas negras de muralhas e torres que pareciam grandes buracos nítidos no céu 

branco e pesado. Alguns pássaros irritantes circulavam no alto. Outros dois grasna-

vam nas ameias arrebentadas.

Os homens do general Kroy haviam demorado um mês para fazer essa mesma jor-

nada – repetidamente repelidos com sangue – e por fim romper as portas pesadas sob 

uma chuva de flechas, pedras e água fervente. Mais uma semana de matanças claustro-

fóbicas para abrir caminho pelos doze passos do túnel embaixo, atravessar o segundo 

portão com machados e fogo e no final tomar o controle da muralha externa. Todas 

as vantagens estavam do lado dos defensores. O lugar fora projetado para garantir isso.

E, depois de passarem pela guarita principal, seus problemas estavam apenas co-

meçando. A muralha interna tinha o dobro da altura e da largura da externa, com 

passarelas em todos os pontos. Não havia como se abrigar dos projéteis disparados 

das seis torres monstruosas.

Para conquistar essa segunda muralha, os homens de Kroy tentaram todas as 

estratégias dos manuais de cerco. Haviam trabalhado com picaretas e pés de ca-
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bra, mas a alvenaria tinha cinco passos de espessura na base. Tentaram cavar um túnel, 

mas o terreno era encharcado do lado de fora da fortaleza e tinha rocha sólida 

de Angland embaixo. Bombardearam o local com catapultas, mas praticamente 

nem chamuscaram a poderosa fortaleza. Tinham vindo com escadas, repetida-

mente, em grupos grandes ou pequenos, de surpresa à noite ou ousados de dia 

e, na escuridão e na luz, as linhas desarrumadas dos feridos da União haviam se 

retirado para longe depois das tentativas fracassadas, com seus mortos arrastados 

solenemente atrás. Por fim haviam tentado argumentar com os defensores selva-

gens, com a intervenção de um tradutor nórdico, e o infeliz sujeito fora coberto 

de excrementos jogados do alto.

No fim das contas fora mero acaso. Depois de estudar os movimentos dos guar-

das, um sargento ousado tentou a sorte com um arpéu durante a noite. Subiu e foi 

seguido por uma dúzia de outros homens corajosos. Eles pegaram os defensores de 

surpresa, mataram vários e tomaram a guarita do portão. A manobra demorou dez 

minutos e custou a vida de um soldado da União. Na cabeça de West, era uma bela 

ironia que, depois de tentar todos os métodos tortuosos e ser repelido com sangue, 

o exército da União entrasse na fortaleza interna pelo portão da frente.

Agora um soldado estava curvado perto dessa passagem em arco, vomitando rui-

dosamente nas pedras manchadas do pavimento. West passou por ele com um mau 

pressentimento, fazendo o som dos saltos das botas ecoar no túnel comprido, depois 

emergiu no pátio amplo no centro da fortaleza. Era um hexágono regular, que se-

guia o desenho das muralhas interna e externa, tudo parte do projeto perfeitamente 

simétrico. Mas West duvidava que os arquitetos tivessem aprovado as condições em 

que os nórdicos haviam deixado o lugar.

Uma comprida construção de madeira num dos lados do pátio, talvez um está-

bulo, havia pegado fogo durante o ataque e fora reduzida a uma massa de traves 

queimadas com as brasas ainda ardentes. Os encarregados de limpar a sujeira ti-

nham trabalho demais do lado de fora das muralhas, então o chão ali continuava 

coberto de armas e cadáveres retorcidos. Os mortos da União tinham sido esten-

didos em fileiras perto de um canto e cobertos com lençóis. Os nórdicos estavam 

em todas as posições, de bruços ou de costas para o chão, curvados ou estendidos 

do jeito que caíram. Embaixo dos corpos as pedras do calçamento tinham marcas 

fundas, e não somente dos danos resultantes de três meses de cerco. Um grande 

círculo fora gravado na rocha, e outros círculos dentro dele, com marcas e símbo-

los estranhos num desenho intricado. West não gostou nem um pouco daquilo. 

Pior ainda, havia um fedor repulsivo, mais pungente até do que o de madeira 

queimada.

– Que cheiro é esse? – murmurou Jalenhorm, tapando a boca com a mão.

Um sargento ali perto ouviu.

– Parece que nossos amigos nórdicos refizeram a decoração do local. 
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Ele apontou para o alto e West seguiu com os olhos o dedo coberto pela luva da 

armadura.

Estavam tão podres que ele demorou um tempo para perceber que olhava os 

restos de homens. Tinham sido pregados nas paredes das torres, arreganhados, bem 

acima dos prédios que se projetavam ao redor do pátio. Tripas podres pendiam das 

barrigas, cobertas de moscas. Cortados com cruz sangrenta, como diriam os nórdi-

cos. Farrapos de uniformes multicoloridos da União ainda eram vagamente visíveis, 

balançando na brisa em meio às massas de carne putrefata.

Com certeza fazia algum tempo que estavam ali. Sem dúvida desde antes do início 

do cerco. Talvez desde que a fortaleza havia caído na mão dos nórdicos. Cadáveres 

dos defensores originais, pregados, apodrecendo, todos aqueles meses. Três pare-

ciam estar sem cabeça. Complementos, talvez, daqueles três presentes mandados ao 

marechal Burr, tanto tempo atrás. West se pegou imaginando se algum deles estava 

vivo ao ser pregado. Começou a ficar enjoado e o zumbido das moscas de repente 

pareceu alto demais e nauseante.

Jalenhorm estava pálido feito um fantasma. Não disse nada. Nem precisava.

– O que aconteceu aqui? – murmurou West entre os dentes cerrados, mais para 

si mesmo do que para qualquer pessoa.

– Bom, senhor, acho que eles esperavam receber ajuda. – O sargento, claramente 

dono de um estômago muito forte, riu para ele. – Ajuda de alguns deuses hostis, foi 

o que pensamos. Mas parece que ninguém escutou lá embaixo, não é?

West franziu a testa para as marcas rústicas no chão.

– Livrem-se disso! Rasguem as bandeiras e as substituam, se for necessário. – Seu 

olhar subiu até os cadáveres podres e ele sentiu o estômago se contorcer dolorosa-

mente. – E ofereça um prêmio de 10 marcos para quem tiver estômago suficiente 

para subir lá e tirar aqueles cadáveres.

– Dez marcos, senhor? Me tragam aquela escada!

West se virou e passou pelo portão aberto da fortaleza de Dunbrec, prendendo 

o fôlego e desejando intensamente jamais ter de visitar aquele lugar outra vez. Mas 

sabia que iria voltar ali. Nem que fosse em seus sonhos.

n
As reuniões com Poulder e Kroy mais do que bastavam para nausear um homem 

saudável, e o lorde marechal Burr não se encaixava nem um pouco nessa categoria. 

O comandante dos exércitos de Sua Majestade em Angland estava tão lamentavel-

mente esgotado quanto os defensores de Dunbrec, com o uniforme simples frouxo 

no corpo, ao passo que a pele pálida parecia esticada demais sobre os ossos. Em doze 

semanas, havia envelhecido no mínimo doze anos. Sua mão vacilava, o lábio tremia, 

ele não conseguia ficar de pé durante muito tempo e não podia cavalgar. De vez em 

quando fazia uma careta e estremecia como se fosse assolado por pontadas de dor. 
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West nem sabia como o comandante conseguia continuar, mas ele continuava, qua-

torze horas por dia ou mais. Cumpria seus deveres com toda a antiga diligência. Só 

que agora eles pareciam devorá-lo, pedaço por pedaço.

Burr franziu a testa, sério diante do grande mapa da região de fronteira, as mãos 

pousadas na barriga. O Torrente Branca era uma linha azul sinuosa que passava pelo 

centro, Dunbrec era um hexágono preto indicado com letras rebuscadas. À esquer-

da, a União. À direita, o Norte.

– Então – disse ele, depois tossiu e pigarreou – a fortaleza voltou para nossas 

mãos.

O general Kroy assentiu de forma rígida.

– Voltou.

– Finalmente – observou Poulder baixinho. 

Os generais ainda pareciam considerar Bethod e seus nórdicos uma pequena dis-

tração com relação ao verdadeiro inimigo: o outro.

Kroy se eriçou e, à sua volta, seu estado-maior murmurou algo como um bando 

de corvos furiosos.

– Dunbrec foi projetada pelos melhores arquitetos militares da União, e nenhuma 

despesa foi poupada ao construí-la! Tomá-la não foi uma tarefa simples! – falou 

Kroy.

– Claro, claro – resmungou Burr, fazendo o máximo para mudar de assunto. – 

Era um lugar muito difícil de ser tomado. Temos alguma ideia de como os nórdicos 

conseguiram fazer isso?

– Nenhum deles sobreviveu para contar que artimanha usaram, senhor. Todos 

lutaram até a morte, sem exceção. Os últimos se trancaram com barricadas no está-

bulo e atearam fogo à estrutura.

Burr olhou para West e balançou a cabeça devagar.

– Como podemos entender um inimigo assim? Qual é a condição da fortaleza 

agora?

– O fosso foi drenado, a guarita externa foi parcialmente destruída, houve danos 

consideráveis na muralha interna. Os defensores demoliram algumas construções 

para usar a madeira como lenha e jogar as pedras e deixaram o resto em… – Kroy 

remexeu os lábios como se lutasse para encontrar as palavras. –… em péssimo esta-

do. Os consertos vão exigir algumas semanas.

– Hum. – Burr coçou a barriga, infeliz. – O Conselho Fechado está ansioso para 

que cruzemos o Torrente Branca e entremos no Norte o quanto antes para enfrentar 

o inimigo. Notícias positivas que acalmem a poupulação a população, e coisa e tal.

– A captura de Uffrith deixou nossa posição muito mais forte! – exclamou Poul-

der, com um riso de presunção sem tamanho. – Com um golpe ganhamos um dos 

melhores portos do Norte, um ponto estratégico para suprir nossas forças enquanto 

penetramos em território inimigo. Antes, tudo precisava seguir de carroça por toda 
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a extensão de Angland, por estradas ruins em tempo ruim. Agora podemos trazer 

suprimentos e reforços de navio quase que direto ao front! E tudo foi alcançado sem 

uma baixa sequer!

West não iria permitir que ele roubasse o crédito por aquilo.

– Sem dúvida – disse de forma monótona e sem emoção. – Nossos aliados nórdi-

cos mais uma vez se mostraram valiosíssimos.

Em suas casacas vermelhas, os integrantes do estado-maior de Poulder franziram 

a testa e resmungaram.

– Eles tiveram seu papel – o general foi obrigado a admitir.

– O líder deles, Cachorrão, nos procurou com o plano original, que executou 

pessoalmente usando os próprios homens, e entregou a cidade ao senhor, com os 

portões abertos e o povo obediente. Isso foi o que eu soube.

Poulder franziu a testa irritado na direção de Kroy, que agora se permitia um leve 

sorriso.

– Meus homens tomaram posse da cidade e já estão juntando uma pilha de supri-

mentos! Nós flanqueamos o inimigo e o obrigamos a recuar na direção de Carleon! 

Esta é sem dúvida a questão aqui, coronel West, e não quem fez o quê!

– De fato – interveio Burr, balançando uma das grandes mãos. – Vocês dois 

prestaram grandes serviços ao país. Mas agora precisamos olhar os sucessos futuros. 

General Kroy, providencie equipes de trabalho para ficar aqui e concluir os reparos 

em Dunbrec, além de um regimento de tropas temporárias para cuidar das defesas. 

Com um comandante que conheça o serviço, por favor. Seria embaraçoso, para 

dizer o mínimo, se perdêssemos a fortaleza pela segunda vez.

– Não haverá erro – rosnou Kroy na direção de Poulder. – Pode contar com isso.

– O restante do exército pode atravessar o Torrente Branca e entrar em for-

mação na outra margem. Depois marcharemos para leste e norte, na direção de 

Carleon, usando o porto de Uffrith para trazer suprimentos. Nós expulsamos o 

inimigo de Angland. Agora precisamos pressioná-lo e forçar Bethod a ficar de 

joelhos. 

E o marechal torceu o punho contra a palma da outra mão, para demonstrar.

– Minha divisão vai atravessar o rio amanhã à tarde – sibilou Poulder para Kroy. 

– E em perfeita ordem!

– Devemos nos mover com cuidado, independentemente do que o Conselho 

Fechado diga – alertou Burr com uma careta. – A última vez em que um exército da 

União atravessou o Torrente Branca foi quando o rei Casamir invadiu o Norte. Não 

preciso lembrar aos senhores que ele foi obrigado a recuar em grande desordem. 

Bethod nos pegou antes e só vai ficar mais forte à medida que voltar para o próprio 

território. Precisamos trabalhar juntos. Isto não é uma competição, senhores.

Os dois generais disputaram imediatamente entre si para ver quem concordava 

mais. West soltou um longo suspiro e massageou a ponte do nariz.
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