


Para Kristi, por nunca duvidar – 
nem quando eu duvidei.

Para Kevin, porque o trabalho do irmão mais velho  
é tornar o caçula mais forte. 
Usei tudo o que me ensinou.  

(Mas nunca me recuperei daquele incidente  
no campinho.)
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– T emos um contrato para você – disse Mama K.
Como sempre, ela estava sentada feito uma rainha: as costas eretas, 

o vestido suntuoso perfeito, o cabelo penteado imaculadamente, 
apesar de grisalho nas raízes. Tinha olheiras profundas. Kylar supôs que nenhum 
dos líderes sobreviventes do Sa’kagé dormisse bem desde a invasão khalidori.

– Bom dia para a senhora também – respondeu Kylar, acomodando-se na cadeira 
de espaldar alto no escritório.

Mama K não se virou para encará-lo. Em vez disso, ficou olhando pela jane-
la. A chuva da noite anterior tinha apagado parte dos incêndios, mas a fumaça 
continuava, banhando a cidade num alvorecer carmesim. As águas do rio Plith, 
que separavam as Tocas da rica região leste de Cenária, estavam vermelhas como 
sangue. A cor, entretanto, não era causada apenas pelo efeito do sol obscurecido 
pela fumaça. Desde a semana do golpe, os invasores de Khalidor tinham massa-
crado milhares de pessoas.

– Há um probleminha – observou Mama K. – A vítima sabe que vai acontecer.
– Ela sabe? Como descobriu?
Em geral, o Sa’kagé não era tão descuidado.
– Nós contamos.
Kylar esfregou as têmporas. Isso significava que a vítima só podia ser um homem: 

o conquistador de Cenária, o Deus-rei de Khalidor, Garoth Ursuul.
– Não, obrigado. Só vim pegar meu dinheiro – disse Kylar. – Meus esconderijos 

foram queimados. Só preciso do suficiente para subornar os guardas do portão.
Desde que era criança, ele entregava a Mama K uma parte de seus ganhos para 

que ela investisse. Ela devia ter o suficiente para alguns subornos.
Mama K folheou em silêncio as páginas de papel de arroz em sua mesa e entre-

gou uma a Kylar. A princípio ele ficou pasmo com os números. Estava envolvido 
na importação ilegal de erva-de-arruaça e meia dúzia de outras plantas viciantes, 
possuía um cavalo de corrida, era sócio numa cervejaria e vários outros negócios, 
fazia parte de um esquema de agiotagem e era dono de cargas de sedas e pedras 
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preciosas. Cargas legítimas, a não ser pelo fato de que o Sa’kagé pagava 20 por cento 
de subornos em vez dos 50 por cento de impostos. A quantidade de informações 
na página era estonteante. Ele não sabia o que significava metade daquilo.

– Eu tenho uma casa? – perguntou.
– Tinha. Esta coluna denota mercadorias perdidas nos incêndios ou saques. – 

Havia marcas na margem de todas, a não ser em uma expedição de seda e uma de 
erva-de-arruaça. Quase tudo o que ele possuía estava perdido. – Nenhuma expedição 
vai retornar, já que o Deus-rei está apreendendo tudo. Claro, se ele estivesse morto…

Dava para ver onde aquilo ia parar.
– Minha parte ainda vale entre 10 e 15 mil. Vendo a você por mil. É só disso 

que preciso.
Ela o ignorou.
– Eles precisam de um terceiro derramador para garantir que dê certo. Cin-

quenta mil gunders por uma morte, Kylar. Com esse valor você pode levar Elene 
e Uly para qualquer lugar. Terá feito um bem ao mundo e nunca mais precisará 
trabalhar de novo. Um último serviço.

Ele hesitou por um instante.
– Sempre há um último serviço. Eu parei.
– É por causa de Elene, não é? – perguntou Mama K.
Kylar suspirou.
– Mama K, você acha que um homem pode mudar?
Ela o encarou com tristeza profunda.
– Não. E vai acabar odiando todos que pedirem isso.
Sem dizer uma palavra, Kylar se levantou e saiu. No corredor, encontrou Jarl. 

O amigo estava rindo da mesma maneira que fazia quando os dois eram garotos e 
ele aprontava alguma coisa. Usava o que devia ser a nova moda: uma túnica com-
prida com ombreiras exageradas, acompanhada por uma calça justa enfiada nas 
botas de cano alto. Parecia vagamente khalidori. O cabelo tinha tranças pequenas 
e elaboradas, entremeadas de contas de ouro que se destacavam na pele negra.

– Tenho o serviço perfeito para você – sussurrou Jarl, mas sem se preocupar 
com a possibilidade de alguém ouvir.

– Esse serviço inclui matar alguém?
– Mais ou menos.

***

– Sua Santidade, os covardes estão prontos para se redimir – anunciou o vürd-
meister Neph Dada.
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Ele era um velho encurvado, seu corpo repleto de manchas e veias saltadas, 
fedendo a morte – a qual ele mantinha afastada à custa de magia. Sua respiração 
vacilava devido ao esforço de subir para a plataforma no grande pátio do castelo 
de Cenária. Doze cordas com nós pendiam dos ombros de seu manto preto, indi-
cando as doze shu’ras que ele havia dominado. Neph se ajoelhou com dificuldade 
e ofereceu um maço de palhas ao Deus-rei.

O Deus-rei Garoth Ursuul estava na plataforma inspecionando as tropas. Quase 
duzentos guerreiros das terras altas de Graavar, selvagens grandes, de peito amplo 
e olhos azuis, que usavam cabelo preto curto e bigode comprido. Dos dois lados 
estavam as outras tribos de elite das terras altas que dominaram o castelo. Para além 
deles se encontrava o resto do exército regular que havia penetrado em Cenária.

Uma névoa subia do rio Plith e deslizava por baixo dos dentes enferrujados da 
grade levadiça, esfriando a multidão. Os homens de Graavar foram divididos em 
quinze grupos de treze cada, e somente eles não tinham armas, armadura ou túnicas. 
Vestiam calças, os rostos pálidos suando em vez de tremer na fria manhã de outono.

Não havia comoção enquanto o Deus-rei inspecionava as tropas, mas hoje o silên-
cio chegava a incomodar. Garoth tinha reunido cada soldado possível e permitido 
que os serviçais, os nobres e as pessoas comuns de Cenária também assistissem. 
Meisters, com suas capas pretas e vermelhas, estavam de pé, ombro a ombro com 
vürdmeisters, soldados, fazendeiros, tanoeiros, nobres, trabalhadores do campo, 
criadas, marinheiros e espiões cenários.

O Deus-rei vestia uma ampla capa branca com acabamento em arminho, fazendo 
seus ombros parecerem enormes. Por baixo ficava uma túnica branca sem mangas 
e largas calças da mesma cor. Todo esse branco fazia sua clara tez khalidori parecer 
fantasmagórica e atraía atenção para o vir que brincava na sua pele. Marcas negras 
de energia subiam à superfície dos braços. Avolumavam-se e desciam, moviam-se 
para trás e para a frente, para cima e para baixo em ondas, se projetando. Garras 
riscavam a pele por baixo. E seu vir não estava confinado aos braços. Subia até 
emoldurar o rosto. Subia até a careca e furava a pele, formando uma coroa preta, 
espinhenta e móvel. Escorria sangue pelas laterais de seu rosto.

Para muitos cenários, era a primeira vez que viam o Deus-rei. Estavam de queixo 
caído. Tremiam quando seu olhar passava sobre eles. Era exatamente essa a reação 
que ele pretendia. Por fim, Garoth pegou as palhas de Neph Dada, jogou metade 
fora e ficou com doze pedaços inteiros.

– Assim Khali falará – disse com a voz robusta de poder.
Sinalizou para os homens de Graavar subirem à plataforma. Durante a liberta-

ção, eles tinham recebido a ordem de tomar o pátio, conter os nobres cenários e 
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trucidá-los. Em vez disso, os guerreiros das terras altas haviam sido afugentados 
e Terah Graesin e seus nobres escaparam. Isso era inaceitável, inexplicável, não 
era característico dos ferozes graavar. Garoth não entendia o que levava homens 
a lutar num dia e fugir no outro.

Mas entendia o que era a vergonha. Por isso, obrigou-os a limpar estábulos, 
esvaziar penicos e lavar pisos. Não tiveram permissão para dormir. Passaram as 
noites polindo as armaduras e as armas de seus superiores. Hoje iriam expiar a culpa 
para que, no ano seguinte, ficassem ansiosos para provar seu heroísmo. Enquanto 
se aproximava do primeiro grupo, com Neph ao lado, Garoth acalmou o vir das 
mãos. Quando os homens pegassem suas hastes de palha deviam pensar que não 
eram a obra da magia ou o prazer do Deus-rei que poupavam um e condenavam 
outro. Era o simples destino, a consequência inexorável de sua covardia.

Garoth ergueu as mãos e todos os khalidori rezaram:
– Khali vas, Khalivos ras en me, Khali mevirtu rapt, recu virtum defite.
Quando terminaram, o primeiro soldado se aproximou. O pobre rapaz não 

tinha nem 16 anos, apenas uma sombra de bigode. Parecia à beira de um colapso 
nervoso enquanto seu olhar ia do rosto gelado do Deus-rei para as hastes de palha. 
Seu peito nu brilhava devido ao suor à luz da manhã, os músculos tremiam. Tirou 
uma palha. Era longa.

Metade da tensão se esvaiu de seu corpo, mas apenas metade. O rapaz ao lado 
dele, tão parecido que devia ser seu irmão mais velho, lambeu os lábios e pegou 
uma palha. Era curta.

Um alívio incômodo atravessou o resto do esquadrão. Pela reação deles, as 
milhares de pessoas que assistiam de longe sabiam que a palha curta havia sido 
pega. O homem que a tirou se virou para o irmão mais novo, que desviou o olhar. 
O condenado fitou incrédulo o Deus-rei e lhe entregou a palha curta.

Garoth deu um passo atrás.
– Khali falou – anunciou.
Houve um ofegar coletivo e ele assentiu para o esquadrão. Eles cercaram o rapaz, 

todos – até o irmão –, e começaram a espancá-lo.
Teria sido mais rápido se Garoth deixasse que o esquadrão usasse armaduras, 

cabos de lanças ou de espadas. Mas ele achava melhor assim. Queria que o sangue 
respingasse na pele dos soldados. Queria que sentissem o calor do sangue do rapaz 
enquanto este agonizava. Que conhecessem o preço da covardia.

Os khalidori não fugiam.
O esquadrão atacou com entusiasmo. O círculo se fechou e os gritos ressoaram. 

Havia algo íntimo em carne nua batendo em carne nua. O rapaz desapareceu e tudo 
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o que podia ser visto eram cotovelos subindo e desaparecendo a cada soco, pés 
recuando para novos chutes. Instantes depois, sangue. O rapaz havia se tornado a 
fraqueza deles. Era o decreto de Khali. Ele não era mais irmão ou amigo, era tudo 
o que tinham feito de errado.

Em dois minutos, o rapaz estava morto.
Os homens do esquadrão voltaram à posição de sentido, sujos de sangue e 

ofegantes pelo esforço e pela emoção. Não olharam o cadáver. Garoth examinou 
um de cada vez, demorando-se mais no irmão. Parado junto ao cadáver, Garoth 
estendeu a mão. O vir se projetou do pulso e se estendeu, agarrando a cabeça 
do cadáver. Depois as garras se convulsionaram e a cabeça estalou com um som 
molhado que deixou dezenas de cenários com ânsia de vômito.

– Seu sacrifício foi aceito. Agora vocês estão limpos – anunciou e os saudou.
Eles devolveram a saudação com orgulho e ocuparam os lugares de costume no 

pátio, enquanto o corpo era arrastado para longe.
Ele indicou o próximo esquadrão. A barbárie se repetiria mais catorze vezes. Ainda 

que a tensão continuasse atravessando cada soldado – até os que estavam livres do 
perigo perderiam amigos e familiares nesse processo –, Garoth perdeu o interesse.

– Neph, o que sabe sobre esse homem, esse Anjo da Noite que matou meu filho?

***

O castelo de Cenária estava longe de ser o lugar preferido de Kylar. Ele tinha se 
disfarçado de curtidor, com uma tintura temporária manchando-lhe as mãos e os 
braços até os cotovelos, uma túnica de lã suja e várias gotas de um perfume especial 
que seu falecido mestre Durzo Blint desenvolvera. Fedia ligeiramente menos do que 
um curtidor de verdade. Durzo sempre havia preferido disfarces de curtidores, 
criadores de porcos, mendigos e outros tipos que as pessoas respeitáveis faziam o 
máximo de esforço para não encontrar. O perfume só era aplicado nas vestimentas 
externas, de modo que, se houvesse necessidade, elas poderiam ser abandonadas. 
Bem, parte do fedor ainda permaneceria. Todo disfarce tinha um lado negativo. 
A arte era combinar os pontos negativos com o tipo de serviço.

A ponte de East Kingsbridge havia sido queimada durante o golpe e continuava 
fechada, ainda que os meisters tivessem consertado parte dela. Assim, Kylar atra-
vessou a West Kingsbridge. Os guardas khalidori mal olharam para ele. Parecia que 
a atenção de todo mundo – até dos meisters – estava fixada numa plataforma no 
centro do pátio do castelo, em um grupo de homens das terras altas. Kylar ignorou 
o esquadrão na plataforma enquanto procurava ameaças. Ainda não tinha certeza 
se os meisters podiam ver seu Talento, mas suspeitava de que não. As capacidades 
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deles pareciam mais ligadas ao olfato do que à magia – que fora o principal motivo 
para ele ter vindo como curtidor. Se um meister chegasse perto, Kylar esperava 
que os cheiros mundanos atrapalhassem os mágicos.

Havia quatro guardas de cada lado do portão, seis em cada segmento da muralha 
do castelo, e talvez mil em formação no pátio, além dos cerca de duzentos guer-
reiros de Graavar. Na multidão, cinquenta meisters estavam postados a intervalos 
regulares. No centro daquilo tudo, na plataforma temporária, encontravam-se 
vários nobres cenários, cadáveres mutilados e o próprio Deus-rei Garoth Ursuul, 
falando com um vürdmeister. Era ridículo, mas, mesmo com aquele número de 
soldados e meisters, era provavelmente a melhor chance que um derramador teria 
para matar o sujeito.

Mas Kylar não estava ali para matar. Tinha vindo estudar um homem para o 
serviço mais estranho que já aceitara. Examinou a multidão e logo o encontrou. 
O barão Kirof tinha sido vassalo dos Gyre. Como seu senhor fora morto e suas 
terras ficavam próximas da cidade, fora um dos primeiros nobres cenários a se 
ajoelhar diante de Garoth Ursuul. Era um sujeito gordo com barba ruiva cortada 
ao estilo das terras baixas de Khalidori, grande nariz torto, queixo pequeno e 
enormes sobrancelhas peludas.

Kylar chegou mais perto. O barão Kirof estava suando, enxugava as palmas das 
mãos na túnica e parecia nervoso enquanto falava com os nobres khalidori que o 
acompanhavam. Kylar ia passando em volta de um homem alto e fedorento quando 
o sujeito subitamente deu uma cotovelada em seu plexo solar.

O golpe tirou-lhe o fôlego. Ao mesmo tempo que se curvava, o ka’kari se em-
poçou na sua mão e formou uma adaga.

– Se queria ver melhor, que chegasse mais cedo. Este lugar é meu! – bradou 
o homem.

Em seguida, cruzou os braços, enrolando as mangas para mostrar os bíceps 
enormes. Com esforço, Kylar fez o ka’kari voltar para dentro da pele e pediu des-
culpas, com os olhos baixos. O brutamontes deu um riso de desprezo e voltou a 
assistir à diversão.

Kylar se acomodou para uma observação decente do barão Kirof. O Deus-rei 
tinha passado por metade dos esquadrões e os corretores do Sa’kagé agora aceita-
vam apostas sobre quem morreria de cada grupo de treze. Os soldados khalidori 
notaram isso e não gostaram da brincadeira. Kylar se perguntou quantos morreriam 
naquele dia quando os soldados percorressem a cidade à noite, lamentando seus 
mortos e, com fúria, o modo como o Sa’kagé sujava tudo em que tocava.

Preciso sair desta maldita cidade.
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***

O esquadrão seguinte tinha chegado ao décimo homem sem que nenhum tirasse 
a palha curta. Quase valia a pena prestar atenção enquanto os homens ficavam 
mais e mais desesperados à medida que as chances pioravam. O décimo primeiro 
homem, com cerca de 40 anos e todo feito de tendões e cartilagens, tirou a palha 
curta. Mastigou a ponta do bigode enquanto devolvia a palha ao Deus-rei, mas, 
fora isso, não revelou qualquer emoção.

Neph olhou para onde a duquesa Jadwin e seu marido estavam sentados 
na plataforma.

– Examinei a sala do trono e senti uma coisa peculiar. Todo o castelo cheira à 
magia que matou tantos dos nossos meisters. Mas alguns pontos na sala do trono 
simplesmente… não. É como se tivesse havido um incêndio numa casa, mas não 
existisse cheiro de fumaça em apenas um dos cômodos.

Agora o sangue jorrava e Garoth estava praticamente certo de que o sujeito devia 
estar morto, mas o esquadrão continuava batendo, batendo, batendo.

– Isso não combina com o que sabemos sobre o ka’kari prateado – disse 
Garoth.

– Não, Santidade. Creio que exista um sétimo ka’kari, secreto, que nega a magia. 
Acho que esse tal Anjo da Noite o possui.

Garoth pensou nisso enquanto as fileiras se formavam de novo, deixando um 
cadáver diante dos homens. O rosto do sujeito tinha sido completamente destruído. 
Fora um trabalho impressionante. Ou o esquadrão havia se esforçado muito para 
provar o compromisso ou não gostava do pobre coitado. Garoth assentiu, satisfeito. 
Estendeu de novo a garra do vir e esmagou a cabeça do cadáver.

– Seu sacrifício foi aceito. Agora vocês estão limpos.
Dois dos seus guarda-costas levaram o cadáver para a lateral da plataforma. Eles 

estavam empilhados ali, no meio do sangue, de modo que, mesmo que os cenários 
não pudessem ver a morte de cada homem, vissem a consequência.

Quando o esquadrão seguinte começou, Garoth disse:
– Um ka’kari escondido durante setecentos anos? Que capacidade ele concede? 

A de se esconder? De que isso serve para mim?
– Santidade, com um ka’kari assim o senhor ou um agente de confiança po-

deriam entrar no coração do Chantry e tirar cada tesouro que eles têm sem ser 
visto. É possível que seu agente entre na própria mata de Ezra e tire sete séculos 
de artefatos para o senhor. Não haveria mais necessidade de exércitos ou sutilezas. 
Num só golpe o senhor poderia agarrar toda a Midcyru pelo pescoço.



16

Meu agente. Sem dúvida Neph corajosamente se ofereceria para a perigosa tarefa. 
De qualquer modo, a simples ideia de um ka’kari assim ocupou o pensamento de 
Garoth durante a morte de mais um rapaz, dois homens no auge da forma e um 
guerreiro experiente que tinha um dos maiores prêmios por mérito que o Deus-
-rei concedia. Somente esse homem tinha algo que lembrava traição nos olhos.

– Cuide disso – ordenou Garoth.
Imaginou se Khali sabia sobre esse sétimo ka’kari. Imaginou se Dorian sabia. 

Dorian, seu primeiro filho reconhecido. Dorian, que teria sido seu herdeiro. O 
profeta, o traidor. Dorian estivera ali, Garoth tinha certeza. Somente Dorian po-
deria ter trazido Curoch, a poderosa espada de Jorsin Alkestes. Algum mago a 
usou por um único instante e obliterou cinquenta meisters e três vürdmeisters, 
depois desapareceu. Neph estava esperando que Garoth perguntasse sobre isso, 
mas o Deus-rei aparentemente tinha desistido de encontrar Curoch. Dorian não 
era bobo. Não teria trazido Curoch para tão perto se achasse que poderia perdê-la. 
Como você suplanta um homem que consegue ver o futuro?

O Deus-rei franziu os olhos enquanto esmagava outra cabeça. Toda vez que fazia 
isso, sujava de sangue sua roupa cor de neve. Era algo deliberado, mas irritante. 
Não havia nada digno em ter sangue espirrado no olho.

– Seu sacrifício foi aceito – disse aos homens. – Agora vocês estão limpos.
Parou na frente da plataforma enquanto o esquadrão voltava a ocupar o lugar na 

formatura. Durante todo esse tempo não tinha se virado para encarar os cenários 
sentados na plataforma atrás dele. Agora fez isso.

O vir saltou enquanto ele se virava. Gavinhas pretas se arrastavam pelo rosto, 
amontoavam-se nos braços, pelas pernas e até se projetavam das pupilas. Permitiu 
a elas um momento para sugar a luz, de modo que o Deus-rei parecia uma estra-
nha mancha de escuridão à luz da manhã. Em seguida, voltou ao normal. Apenas 
queria que os nobres o vissem.

Não havia um olho que não estivesse arregalado. Não era somente o vir ou a 
majestade inerente de Garoth que os deixavam pasmos. Eram os cadáveres em-
pilhados como lenha dos dois lados e atrás dele, emoldurando-o como a uma 
pintura. Era o sangue e os miolos espirrados na roupa branca. Ele era espantoso 
em seu poder e terrível em sua majestade. Talvez, se a duquesa Trudana Jadwin 
sobrevivesse, ele fizesse com que ela pintasse aquela cena.

O Deus-rei olhou para os nobres. Ele se perguntou se algum já havia percebido 
quantos eles próprios eram: treze. Estendeu o punhado de hastes de palha para 
os nobres.

– Venham – disse. – Khali irá limpá-los.
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Desta vez, não tinha intenção de deixar o destino decidir quem morreria. O 
comandante Gher olhou para o Deus-rei.

– Santidade, dever haver algum…
Ele parou. Os Deuses-reis não cometiam erros. O rosto de Gher perdeu a cor. 

Ele tirou uma palha comprida. A maior parte dos que estavam ali era de nobres 
inferiores – homens e mulheres que faziam o governo do falecido rei Aleine Gun-
der IX funcionar. Todos tinham sido facilmente subvertidos. A extorsão podia ser 
simples demais. Mas Garoth não ganhava nada matando esses peões, ainda que 
tivessem fracassado com ele.

Isso o levou até Trudana Jadwin. Era a décima segunda na fila e seu marido, o 
último. Garoth fez uma pausa. Deixou que os dois se entreolhassem. Eles sabiam 
que um dos dois morreria. Tudo dependia da escolha de Trudana. O duque en-
golia em seco.

– De todos os nobres aqui, você, duque Jadwin, é o único que jamais esteve a 
meu serviço. Portanto, obviamente não fracassou comigo. Sua mulher, por outro 
lado, sim.

– O quê? – perguntou o duque. E olhou para Trudana.
– Não sabia que ela traía você com o príncipe? Ela o assassinou seguindo as 

minhas ordens.
Havia algo lindo em estar no meio do que deveria ser um momento privado. 

O rosto pálido de medo do duque ficou cinzento. Sem dúvida ele não percebera, 
como acontecia à maioria dos traídos. Garoth podia ver a compreensão batendo 
no coitado. Cada leve suspeita que ele havia descartado, cada desculpa ruim que 
tinha ouvido o golpeava.

De modo intrigante, Trudana Jadwin parecia abalada. Sua expressão não era 
de indignação. Ele tinha pensado que ela lhe apontaria o dedo, diria ao marido 
que a culpa era dele. Em vez disso, seus olhos mostravam culpa. Garoth só podia 
supor que o duque havia sido um marido decente e que ela soubesse disso. Ela 
o havia traído porque queria, e agora duas décadas de mentiras desmoronavam.

– Trudana – disse o Deus-rei antes que qualquer um dos dois pudesse falar –, 
você me serviu bem, mas poderia ter servido melhor. Aqui está sua recompensa 
e seu castigo: a palha curta está à sua esquerda.

Ela olhou nos olhos de Garoth, escurecidos pelo vir, e para as palhas. Depois, 
para o marido. Ela se lembraria daqueles segundos para sempre. Garoth sabia que 
a expressão do duque assombraria Trudana Jadwin enquanto ela vivesse. O Deus-
-rei não tinha dúvida do que ela escolheria, mas obviamente Trudana se achava 
capaz do sacrifício.
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Preparando-se, ela estendeu a mão para a palha curta e parou. Olhou para o 
marido, desviou o olhar e tirou a palha comprida. O duque uivou. Foi lindo. O 
som rasgou cada coração cenário que estava no pátio. Uma reação perfeita para 
levar a mensagem do Deus-rei: poderia ser você.

Enquanto os nobres – inclusive Trudana – cercavam o duque com a morte no 
coração, cada um deles sentindo-se amaldiçoado por ter que participar daquilo, 
o duque se virou para a esposa:

– Eu amo você, Trudana. Sempre amei.
Em seguida, puxou a capa sobre o rosto e desapareceu no tumulto de carne.
O Deus-rei sorriu.

***

Enquanto Trudana Jadwin hesitava com relação à escolha que tinha feito, Kylar 
pensou que aquele seria o momento perfeito para atacar se tivesse aceitado o serviço 
de Mama K. Todos os olhos estavam voltados para a plataforma.

Kylar tinha se virado para o barão Kirof, estudando o choque e o horror no rosto 
dele, quando notou que apenas cinco guardas estavam na muralha atrás do barão. 
Recontou rapidamente: seis, mas um deles não era guarda… e segurava um arco 
e um punhado de flechas na mão.

Um estalo áspero soou no centro do pátio e Kylar vislumbrou a parte de trás da 
plataforma temporária se rachando e caindo. Alguma coisa flamejando em cores 
cintilantes voou pelo ar. Enquanto as pessoas se viravam na direção daquilo, Kylar 
deu as costas. A bomba de clarão explodiu, e centenas de civis e soldados gritaram, 
ofuscados. Agora Kylar sabia quem era o sexto homem na muralha: Jonus Severing, 
um derramador com cinquenta mortes no currículo. Uma flecha com ponta de 
ouro foi disparada contra o Deus-rei.

As mãos do Deus-rei cobriam seus olhos, enquanto escudos de energia brotavam 
ao seu redor. A flecha acertou um dos escudos e explodiu em chamas. Outra flecha 
já estava a caminho. Ela passou por um escudo, mas acertou outro. Jonus Severing 
disparava com velocidade espantosa. Estava usando seu Talento para segurar as fle-
chas no ar, de modo que, assim que fazia um disparo, a próxima já chegava às pontas 
dos dedos. Os escudos explodiam mais depressa do que o Deus-rei podia criá-los.

Pessoas gritavam, ofuscadas. Os cinquenta meisters ao redor do pátio erguiam 
escudos ao redor de si mesmos, derrubando todo mundo que estivesse por perto.

O derramador escondido atrás da plataforma pulou sobre ela, do lado cego do 
Deus-rei. Hesitou enquanto um último escudo oscilante brotava a centímetros da 
pele de Garoth Ursuul. Surpreso, Kylar viu que ele não era um derramador. Era uma 
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criança de 14 anos, o aprendiz de Jonus Severing. O garoto estava tão concentrado 
no Deus-rei que não se manteve abaixado. Kylar ouviu o estalo de uma corda de 
arco ali perto e viu o garoto cair enquanto o último escudo do Deus-rei explodia.

Pessoas corriam para o portão, pisoteando os vizinhos. Vários meisters, ainda 
cegos e em pânico, disparavam projéteis verdes indiscriminadamente contra a 
multidão e os soldados ao redor. Um guarda-costas tentou derrubar o Deus-rei para 
afastá-lo do perigo. Atordoado, Garoth interpretou errado o gesto e um martelo de 
vir lançou o enorme guerreiro das terras altas por entre os nobres na plataforma.

Kylar se virou para ver quem tinha matado o aprendiz do derramador. A menos 
de 10 passos, estava Hu Gibbet, o carniceiro que tinha trucidado toda a família de 
Logan Gyre, o melhor derramador da cidade, agora que Durzo Blint estava morto.

Jonus Severing já ia fugir, sem desperdiçar um momento de angústia por seu 
aprendiz morto. Hu disparou uma segunda flecha e Kylar a viu cravar-se nas costas 
de Jonus. O derramador caiu da muralha sumindo de vista, mas Kylar não teve 
dúvida. Ele estava morto.

Hu Gibbet havia traído o Sa’kagé e agora tinha salvado o Deus-rei. O ka’kari 
estava na mão de Kylar antes mesmo que ele percebesse. O quê? Eu não mataria o 
arquiteto da destruição de Cenária, mas agora vou matar um guarda-costas? Claro, 
chamar Hu Gibbet de guarda-costas era como chamar um urso de “bicho fofinho”, 
mas o argumento permanecia. Kylar puxou o ka’kari de volta para a pele.

Abaixando-se para que Hu não visse seu rosto, juntou-se aos cenários que fu-
giam pelo portão do castelo.

2

A propriedade dos Jadwin havia sobrevivido aos incêndios que reduziram 
boa parte da cidade a escombros. Kylar chegou ao portão da frente, 
muito bem vigiado, e os guardas abriram a portinhola para ele sem dizer 

nada. Kylar só havia parado para tirar o disfarce de curtidor e esfregar o corpo 
com álcool para se livrar do cheiro. Tinha certeza de que havia chegado antes da 
duquesa, mas notícias ruins chegam rápido. Os guardas já usavam faixas pretas 
amarradas nos braços.
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– É verdade? – perguntou um deles.
Kylar confirmou com a cabeça e foi para a cabana atrás da casa onde moravam os 

Cromwyll. Elene era a última órfã que eles haviam adotado, e todos os seus irmãos 
assumiram outras profissões ou foram servir em outras casas. Somente sua mãe 
adotiva ainda servia aos Jadwin. Desde o golpe, Kylar, Elene e Uly tinham ficado 
ali. Era a única opção depois da destruição dos esconderijos de Kylar. Como ele 
fora dado como morto, não queria ficar em nenhum dos esconderijos do Sa’kagé, 
onde poderia ser reconhecido. De qualquer modo, ninguém queria ficar nas ruas 
com os bandos de khalidori à solta.

Não havia ninguém na cabana, por isso Kylar foi até a cozinha da casa principal. 
Uly, de 11 anos, estava de pé numa banqueta, inclinada diante de uma bacia de água 
com sabão, lavando panelas. Kylar se aproximou rapidamente e pegou-a por baixo 
de um dos braços, girou-a enquanto ela gritava de alegria, e a recolocou no lugar.

– Está mantendo Elene longe de encrenca, como eu mandei? – perguntou à 
menina, com um olhar feroz.

Uly suspirou.
– Tentei, mas acho que ela não tem jeito.
Kylar gargalhou, e ela também. Uly tinha sido criada por serviçais no castelo de 

Cenária, acreditando que era órfã. Na verdade, ela era filha de Mama K e Durzo 
Blint. Durzo só ficara sabendo da existência dela nos últimos dias de vida, e Kylar 
havia prometido que cuidaria da menina. Depois do incômodo inicial de explicar 
que não era pai dela, as coisas correram melhor do que Kylar poderia ter esperado.

– Não tem jeito? Vou mostrar a você quem não tem jeito – disse uma voz.
Elene carregava um enorme caldeirão com os restos do cozido da véspera, e 

deixou-o ao lado da pilha de pratos de Uly.
Ela gemeu, e Elene deu uma risada maligna. Kylar se maravilhou ao reparar 

como havia mudado em apenas uma semana, ou talvez a mudança estivesse em 
como ele a via. Elene ainda tinha as cicatrizes grossas que Rato lhe dera quando 
era criança: um X sobre os lábios grossos, outro maior na bochecha e um crescente 
que ia da sobrancelha até o canto da boca. Mas Kylar mal notava isso. Agora via 
pele radiante, olhos brilhando de inteligência e felicidade, o riso torto, não por 
causa de uma cicatriz, e sim de travessura planejada. E como uma mulher podia 
ficar tão bem usando roupas de criada e um avental? Era um dos grandes mistérios 
do universo.

Elene pegou um avental no gancho e olhou para Kylar com um brilho predador 
nos olhos.

– Ah, não – disse Kylar.
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Ela passou o avental por cima da cabeça dele e puxou-o para perto, devagar e 
sedutora. Estava olhando para os lábios dele e Kylar não pôde deixar de olhar para 
os dela, enquanto Elene os molhava com a língua.

– Acho… – disse ela em voz baixa, as mãos deslizando pela lateral do corpo.
Uly tossiu alto, mas nenhum dos dois ligou. Elene o puxou, as mãos nas cos-

tas de Kylar, na altura da cintura, a boca se inclinando para cima, o cheiro doce 
preenchendo as narinas dele.

–… que assim está muito melhor. – Ela apertou o nó do avental às costas dele 
e o soltou abruptamente, recuando para fora do alcance. – Agora você pode me 
ajudar. Quer cortar as batatas ou as cebolas?

Uly e ela gargalharam diante do ultraje no seu rosto.
Kylar saltou e Elene tentou se desviar, mas ele usou seu Talento para agarrá-la. 

Estivera treinando na semana anterior, ainda que só pudesse estender o alcance 
a cerca de mais ou menos um passo além dos próprios braços. Isso bastou para 
puxar Elene e beijá-la. Ela mal fingiu lutar antes de corresponder o beijo com igual 
fervor. Por um momento o mundo se contraiu até a maciez dos lábios de Elene e 
a sensação do corpo dela apertado contra o dele.

Uly começou a fazer sons de vômito. Kylar estendeu a mão e espirrou a água 
dos pratos na direção dela. Os sons de vômito foram substituídos abruptamente 
por um grito agudo. Elene se soltou e cobriu a boca, tentando não rir.

Kylar tinha conseguido encharcar totalmente o rosto de Uly. Ela levantou a mão 
e espirrou água de volta nele, e ele deixou que a água o acertasse. Esfregou o cabelo 
molhado dela de um modo que sabia que ela não gostava.

– Certo, metidinha, eu mereci isso. Trégua. Onde estão as batatas?
Acomodaram-se na rotina tranquila do trabalho na cozinha. Elene perguntou 

o que tinha visto e, apesar de Kylar verificar o tempo todo se não havia alguém 
escutando, ele contou tudo sobre o barão e a tentativa de assassinato do Deus-
-rei. Compartilhar “como foi o dia” talvez fosse a coisa mais enfadonha que um 
casal poderia fazer, mas Kylar tinha se negado aos luxos tediosos do amor por 
tanto tempo que falar a verdade para uma pessoa com quem se importava lhe era 
imensuravelmente precioso. Durzo ensinara a Kylar que um derramador devia ser 
capaz de se afastar de tudo. Um derramador vivia sozinho.

Era por causa de momentos assim que Kylar havia saído do caminho das som-
bras. Tinha passado mais de metade da vida treinando incansavelmente para se 
tornar o matador perfeito. Agora, não queria mais matar.

– Eles precisavam de um terceiro homem para o serviço – disse Kylar. – Alguém 
para ficar de vigia e reserva com a faca. Nós poderíamos ter feito. A noção de 
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tempo deles era boa demais. Bastaria um segundo que acontecesse de modo dife-
rente e eles teriam conseguido. Se eu estivesse lá, Hu Gibbet e o Deus-rei estariam 
mortos. Teríamos ganhado 50 mil gunders. – Ele parou diante de um pensamento 
sinistro. – Gunders. Acho que não vão usar mais esse nome, agora que todos os 
Gunder estão mortos.

Suspirou.
– Você quer saber se fez a coisa certa – disse Elene.
– É.
– Kylar, sempre haverá pessoas tão ruins que achamos que elas merecem morrer. 

No castelo, quando Roth estava… machucando você, eu cheguei perto de matá-lo. 
Se aquilo tivesse demorado só um pouquinho mais… Não sei. O que sei é o que 
você me contou sobre o que as mortes causaram na sua alma. Não importa o bem 
que elas pareçam fazer ao mundo, elas destroem a gente. Não posso ver isso, Kylar. 
Gosto demais de você.

Era a única condição que Elene havia estabelecido para sair da cidade com Kylar: 
que ele parasse com as mortes e a violência. Ele ainda estava confuso demais. Não 
sabia se o jeito de Elene era o certo, mas tinha visto o suficiente para saber que o 
de Durzo e Mama K não era.

– Você acredita mesmo que violência atrai violência? Que menos pessoas ino-
centes vão morrer se eu parar de matar?

– Acredito.
– Certo – disse Kylar. – Então há um serviço que preciso fazer esta noite. Acho 

que podemos ir embora de manhã.

3

O Cu do Inferno não era lugar para um rei. Lá ficava a cadeia que os cenários 
chamavam de Bocarra. A entrada da Bocarra era uma visão demoníaca 
esculpida em vidro vulcânico. Os prisioneiros eram obrigados a descer 

uma rampa frequentemente escorregadia devido às bexigas afrouxadas pelo medo. 
No Buraco, a extremidade mais baixa da cadeia, a arte do escultor em pedra fora 
deixada de lado em troca dos puros temores viscerais evocados pelos espaços 
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comprimidos, o escuro, as alturas, os uivos fantasmagóricos do vento subindo das 
profundezas e o conhecimento de que todo prisioneiro fora considerado indigno 
de uma morte limpa.

No Buraco fazia um calor implacável e o lugar fedia a enxofre e dejetos huma-
nos em suas três formas: merda, mortos e carne suja. Só havia uma tocha, muito 
acima, do outro lado da grade que separava os animais humanos do resto dos 
prisioneiros da Bocarra.

Onze homens e uma mulher compartilhavam a prisão com Logan Gyre. Eles 
o odiavam por sua faca, por seu corpo poderoso e por sua fala culta. De algum 
modo, mesmo nesse zoológico de pesadelo composto por criaturas abomináveis 
e deturpadas, ele era diferente, isolado.

Logan estava sentado, encostado na parede. A prisão era circular. No meio 
ficava um buraco com cinco passos de largura que dava num abismo. As late-
rais do abismo eram perfeitamente verticais, de vidro vulcânico liso. Não havia 
como adivinhar a profundidade. Quando os prisioneiros chutavam seus dejetos 
no buraco, não ouviam nenhum som. A única coisa que escapava do Buraco era 
o fedor profundo de um inferno sulfúrico e os uivos intermitentes produzidos 
pelo vento ou pelas almas torturadas dos mortos, ou fosse lá o que fizesse aquele 
som capaz de destruir a sanidade.

A princípio, Logan tinha se perguntado por que seus companheiros defecavam 
junto à parede e só depois – se é que faziam isso – chutavam as fezes no buraco. A 
primeira vez que precisou se aliviar, compreendeu: você teria que ser insano para 
se agachar perto do Buraco. Não podia fazer nada ali que o deixasse vulnerável. 
Quando um preso precisava passar por outro, arrastava os pés rapidamente e com 
suspeitas, rosnando, sibilando e xingando num jorro que fazia as palavras perderem 
o significado. Empurrar outro prisioneiro era o modo mais fácil de matar.

O que tornava tudo pior era que a laje de rocha que envolvia o Buraco tinha 
apenas três passos de largura e o chão era inclinado na direção do centro. Era a 
encosta fina e escorregadia para a morte. Logan não tinha dormido nos sete dias 
desde o golpe. Piscou. Sete dias. Estava começando a ficar fraco. Até mesmo Fin, que 
tinha pegado a maior parte da última carne, não se alimentava havia quatro dias.

– Você dá azar, Treze – disse Fin, olhando-o feroz por cima do abismo. – Eles 
não trazem comida desde que você chegou.

Fin era o único que o chamava de Treze. O resto tinha aceitado o nome que ele 
se dera num momento de loucura: Rei.

– Quer dizer, desde que você comeu o último guarda? – perguntou Logan. – 
Acha que isso pode ter algo a ver?
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A fala provocou risos em todo mundo, menos em Rangido, o simplório, que 
apenas sorriu de forma inexpressiva através de dentes limados.

Fin não disse nada, só continuou mastigando a corda em suas mãos. Ele era o 
prisioneiro mais temido. Logan não o chamaria de líder porque isso implicaria 
uma ordem social entre os presos. Os homens eram como feras: malcuidados, a 
pele tão suja que ele não podia adivinhar qual seria sua cor antes da prisão, olhos 
tomados pela loucura, ouvidos alertas ao menor som. Todo mundo tinha sono 
leve. Haviam comido dois homens no dia em que ele havia chegado.

Chegado? Eu pulei aqui dentro. Poderia ter tido uma morte boa e limpa. Agora 
estou aqui para sempre, ou pelo menos até me comerem. Deuses, eles vão me comer!

Foi distraído desse horror e do desespero crescente pelo movimento de alguém 
do outro lado do Buraco. Era Lilly. Somente ela não ficava grudada às paredes. 
Não ligava para o Buraco, era intrépida. Um homem estendeu a mão e agarrou 
seu vestido.

– Agora não, Jake – disse ela ao caolho.
Jake a segurou por mais um instante, mas ela ergueu uma sobrancelha, então 

ele só baixou a mão e xingou. Lilly sentou-se ao lado de Logan. Era uma mulher 
comum, de idade indeterminada. Poderia ter 50 anos, mas Logan supôs que estaria 
mais próxima dos 20: ainda tinha a maior parte dos dentes.

Não falou durante muito tempo. Depois, coçando a virilha distraidamente, 
disse:

– O que você vai fazer?
Sua voz era jovem.
– Vou sair e tomar meu país de volta.
– Certo. Continue com essa merda de ser rei. Faz com que eles pensem que você 

é maluco. Vejo você olhando em volta feito um garotinho perdido. Está vivendo 
com animais. Se quer continuar vivo, seja um monstro. Se deseja alguma coisa, 
enterre-a bem fundo. Depois faça o que tiver que fazer.

Ela deu um tapinha no joelho dele e foi até Jake. Em instantes, Jake chafurdava 
em cima dela. Os animais não se importaram. Nem olharam.

***

A loucura o estava dominando. Dorian só se mantinha na sela por instinto. O 
mundo exterior parecia distante, sem importância, enterrado em névoa, ao passo 
que as visões eram próximas, vitais, vibrantes. O jogo estava acontecendo e as peças 
se moviam, e a visão de Dorian se expandia como nunca antes. O Anjo da Noite 
voaria para Caernarvon. Seus poderes cresciam, mas ele não os usava.
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O que está fazendo, garoto? Dorian se agarrou à vida dele e a acompanhou. 
Falara com Kylar uma vez e havia profetizado sua morte. Agora sabia por que 
também não tinha previsto que esse Anjo da Noite morreria e não morreria. 
Durzo o havia confundido. Dorian vira a vida de Durzo se cruzando com outras. 
Vira, mas não entendera.

Sentiu-se instigado a tentar seguir as vidas de Durzo até a primeira, quando ele 
recebera o ka’kari agora usado por Kylar. Ficou tentado a ver se podia encontrar a 
vida de Ezra, o Louco – sem dúvida uma vida assim arderia com tanto brilho que ele 
não poderia deixar passar. Talvez ali pudesse seguir Ezra, aprender o que ele sabia. 
Ezra tinha criado o ka’kari sete séculos antes, e o ka’kari tinha tornado Kylar imortal. 
Eram apenas três passos para chegar a um dos magos mais respeitados e vilipendiados 
da história. Três passos! Encontrar alguém tão famoso morto tanto tempo atrás. Era 
tentador, mas demoraria. Talvez meses. Mas, ah, as coisas que ele poderia aprender!

As coisas que eu poderia aprender sobre o passado enquanto o presente se despe-
daça. Concentre-se, Dorian! Concentre-se!

Montando de volta na vida de Kylar, Dorian a seguiu desde a juventude nas 
Tocas, sua amizade com Elene e Jarl, o estupro de Jarl, a mutilação de Elene, a 
primeira vez que Kylar matou, aos 11 anos, o aprendizado com Durzo, a instru-
ção com Mama K, a influência do conde Drake, a amizade de Kylar com Logan, 
o reencontro com Elene, o roubo do ka’kari, o golpe no castelo, a morte de seu 
mestre e o encontro de Roth Ursuul.

Meu irmão mais novo, pensou Dorian. Tão monstruoso quanto eu já fui.
Concentre-se, Dorian. Imaginou ter ouvido algo, um grito, algum movimento no 

mundo, mas não se permitiria ser distraído de novo. Estava começando a chegar 
a algum lugar. Ali! Viu Kylar envenenar Mama K por justiça e lhe dar o antídoto 
por misericórdia.

Podia saber quais escolhas um homem fazia, mas não poderia adivinhar para 
onde Kylar se voltaria no futuro. Tendo a chance de tirar a vida de sua amante ou 
de seu mentor, havia optado por dar a sua. O touro oferecera cada um dos chifres, e 
Kylar tinha saltado por cima da cabeça dele. Era este o Kylar que importava. Nesse 
momento, Dorian viu a alma nua de Kylar.

Agora tenho você. Agora conheço você.
Houve uma dor súbita no braço de Dorian, mas ele não soltaria o rapaz agora 

que segurava com firmeza. Kylar ansiava por sintetizar as realidades cruéis da 
rua com os impulsos piedosos com os quais o conde Drake o havia infectado. 
Infectado? A palavra vinha de Kylar. Assim como Durzo, às vezes ele enxergava a 
misericórdia como fraqueza.
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Você vai ser tremendamente difícil, não vai? Dorian gargalhou enquanto olhava 
Kylar lidando com o incompetente Sa’kagé de Caernarvon, enquanto colhia ervas, 
pagava impostos, travava disputas de vontade com Elene, tentava ser um humano 
normal. Mas ele não estava se saindo bem, a pressão aumentava. Kylar tira seus 
trajes cinza de derramador, vai para os telhados – engraçado, ele faz isso indepen-
dentemente de suas escolhas até este ponto –, e numa noite há uma batida à porta. 
Jarl aparece para pôr Kylar em outro dilema entre a mulher que ama e a vida que 
deveria odiar. Um dever de honra e traição. Kylar é sombra no crepúsculo, um 
colosso com um pé plantado no dia e outro na noite. Mas uma sombra é uma fera 
efêmera. O crepúsculo precisa se tornar noite ou clarear para o dia. Kylar abre a 
porta para Jarl, com os futuros se chocando…

– Maldição, Dorian!
Feir estava lhe dando um tapa. De repente, Dorian percebeu que Feir o acertara 

várias vezes, porque seu maxilar latejava dos dois lados. Alguma coisa errada acon-
tecera com seu braço esquerdo. Tentou encontrar a velocidade certa do tempo.

Havia uma flecha se projetando de seu braço. Uma flecha banhada em preto, 
de um guerreiro khalidori das terras altas. Envenenada.

Feir lhe deu outro tapa.
– Pare! Pare! – berrou Dorian, balançando as mãos. Isso fez seu braço esquerdo 

doer. Gemeu e fechou os olhos com força, mas tinha retornado. Sanidade. – O 
que aconteceu?

– Um ataque – respondeu Feir.
– Alguns idiotas tentando levar lembrancinhas para casa – disse Solon.
As lembrancinhas, no caso, seriam as orelhas de Solon, Feir e Dorian. Um dos 

quatro cadáveres usava duas orelhas penduradas num colar. Pareciam frescas.
– Estão todos mortos? – perguntou Dorian.
Era hora de fazer alguma coisa com relação à flecha. Solon assentiu de um jeito 

infeliz e Dorian contou a história da breve batalha. O ataque acontecera enquanto 
Feir e Dorian estavam montando o acampamento. O sol ia descendo por entre as 
montanhas Faltier e os agressores tinham vindo do monte, achando que o sol iria 
ofuscá-los. Dois arqueiros tentaram cobrir a aproximação de seus amigos, mas 
erraram as primeiras flechas.

Depois disso, o resultado fora previsível. Solon não era ruim com uma espada e 
Feir – que parecia uma montanha e era monstruosamente forte e rápido – era um 
mestre de armas brancas. Solon deixara Feir cuidar dos inimigos com espadas. Não 
tinha sido rápido o bastante para evitar que Dorian recebesse uma flechada, mas 
matara os dois arqueiros com magia. Tudo havia durado menos de dois minutos.
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– Pena que são do clã Churaq – comentou Solon, cutucando um dos rapazes 
com tatuagens pretas. – Teriam prazer em matar os sacanas do clã Hraagl que 
estão vigiando as carroças khalidori que estamos seguindo.

– Achei que os Ventos Uivantes eram inexpugnáveis – observou Feir. – Como 
eles chegaram a este lado da fronteira?

Solon balançou a cabeça. Isso atraiu a atenção de Dorian para o cabelo dele. 
Como Solon tinha matado cinquenta meisters usando Curoch – e quase se mata-
do com a pura quantidade de magia usada para isso –, seu cabelo estava ficando 
branco. Não um grisalho de velho, e sim um branco cor de neve que formava um 
contraste nítido com o rosto de um homem no auge da forma, bonito, com a pele 
moreno-clara dos sethi e as feições cinzeladas por uma vida militar. A princípio, 
Solon tinha reclamado que sua visão estava toda em cores loucas e em preto e 
branco devido ao uso de Curoch, mas isso parecia ter passado.

– Inexpugnável, sim – disse Solon. – Mas esses rapazes podem escalar as mon-
tanhas. Um monte deles morre no meio do caminho, ou surgem tempestades de 
lugar nenhum e os arrancam da pedra. Mas nada os impede se tiverem sorte e 
forem fortes. Não vai cuidar dessa flecha, Dorian?

Dorian era Hoth’salar, um Irmão da Cura; sua esperança de curar a própria 
loucura o levara a conhecer os melhores curandeiros. De repente, em volta da 
flecha, um líquido começou a encharcar seu braço.

– O que é isso? – questionou Feir.
– Toda a umidade do sangue que já foi envenenado. Vai grudar à flecha quando 

você puxá-la – disse Dorian.
– Eu?! – perguntou Feir, com a expressão melindrosa no rosto contrastando 

totalmente com seu corpanzil.
– Você é ridículo! – exclamou Solon. – Eu faço.
Em seguida estendeu a mão e arrancou a flecha. Dorian ofegou e Feir precisou 

segurá-lo. Solon olhou para a flecha. As farpas tinham sido achatadas de modo a 
não rasgar a carne na saída, mas a haste estava coberta com uma casca preta de 
sangue e do veneno transformado numa estrutura cristalina. Aquilo fizera a haste 
inchar até ter o triplo da grossura original.

Enquanto Dorian arfava, fluxos de magia começaram a dançar no ar feito mi-
núsculos vaga-lumes, como uma centena de aranhas tecendo teias reluzentes, tape-
çarias de luz. Essa era a parte que impressionava os outros homens. Teoricamente, 
qualquer mago podia se curar, mas por algum motivo isso, além de, em geral, não 
funcionar direito, era doloroso. Quando um mago curava outra pessoa, podia 
entorpecer o paciente. Quando se curava, entorpecer qualquer coisa poderia levar 
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a erros e à morte. As magas, por outro lado, não tinham esse problema. Elas se 
curavam rotineiramente.

– Você é incrível – disse Solon. – Como faz isso?
– É só concentração – respondeu Dorian. – Eu treinei muito.
Ele sorriu e se sacudiu, como se jogasse fora o cansaço. Em poucos instantes, seu 

rosto ficou animado e presente, de um modo que vinha se tornando cada vez mais raro.
Solon ficou perplexo. A loucura de Dorian era irreversível. Aumentaria até 

que ele se tornasse um idiota babão dormindo ao relento ou em celeiros. Seria 
totalmente desconsiderado e teria apenas um ou dois momentos de lucidez por 
ano. Esses momentos viriam quando não houvesse ninguém por perto para ouvir 
o que ele tinha aprendido.

– Pare com isso – disse Dorian a Solon. – Acabei de ter uma revelação – falou 
com um risinho para que eles soubessem que tinha sido mesmo uma revelação. 
– Estamos indo na direção errada. Pelo menos você está. – Apontou para Feir. – 
Você precisa seguir Curoch indo para o sul, até Ceura.

– Como assim? – perguntou Feir. – Achei que estávamos seguindo a espada. De 
qualquer modo, meu lugar é com você.

– Solon, você e eu precisamos ir para o norte, para os Ventos Uivantes – disse 
Dorian.

– Espere aí – reagiu Feir.
Mas os olhos de Dorian tinham ficado vítreos de novo. Ele tinha ido embora.
– Maravilha – disse Feir. – Juro que ele faz isso de propósito.

4

P assava da meia-noite quando Jarl se juntou a eles na pequena cabana dos 
Cromwyll. Estava mais de uma hora atrasado. A mãe adotiva de Elene estava 
dormindo no quarto que todos compartilhavam, de modo que Kylar, Elene 

e Uly ocupavam a sala. Uly tinha caído no sono encostada em Kylar, mas deu um 
pulo e se sentou imediatamente, cheia de terror, quando Jarl entrou.

Para onde estou arrastando essa menininha?, pensou Kylar. Mas apenas a abra-
çou, acalmando-a.
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– Desculpe – disse Jarl. – Os soldados estão castigando as Tocas em represália à 
tentativa de assassinato. Eu queria voltar para verificar umas coisas, mas fecharam 
as pontes.

Kylar notou que Jarl evitava contar os detalhes porque Uly estava na sala. Con-
siderando como as coisas eram ruins nas Tocas antes da tentativa de assassinato, 
mal podia imaginar como deviam estar esta noite. Teria sido pior se o Deus-rei 
tivesse sido morto. Violência atrai violência.

– Isso quer dizer que o serviço foi cancelado? – perguntou, para que Elene e 
Uly não fizessem mais perguntas sobre as Tocas.

– Está de pé – respondeu Jarl. Em seguida entregou uma bolsa a Elene. Parecia 
estranhamente leve. – Tomei a liberdade de subornar os guardas do portão. O preço 
subiu, e garanto que amanhã vai aumentar de novo. Você tem a lista dos horários 
em que os guardas que subornamos estão trabalhando esta semana?

Jarl abriu um embrulho e pegou uma túnica, uma calça creme e botas pretas 
de cano alto.

– Memorizei – respondeu Kylar.
– Olhe – observou Elene. – Sei que Kylar está acostumado a pegar serviços em 

que não sabe por que está fazendo o que faz, mas eu preciso saber. Por que alguém 
está pagando 500 gunders para que ele finja morrer? É uma fortuna!

– Não para um duque khalidori – disse Jarl. – Os duques de Khalidor não são 
iguais aos nossos, porque a nobreza lá é sempre inferior aos meisters. Mas os 
meisters ainda precisam de pessoas para lidar com os camponeses e assim por 
diante, de modo que o duque Vargun é rico, mas precisou lutar por cada migalha 
de poder que possui. Ele veio a Cenária esperando subir de nível, mas o cargo que 
achou que ocuparia, comandando a guarda real de Cenária, foi dado a Hurin Gher, 
atualmente comandante Gher.

– Como pagamento por ter levado os nobres de Cenária a uma emboscada 
durante o golpe. Traidor! – observou Kylar.

– Exato. O comandante Gher vai às docas uma vez por semana, de manhã, com 
alguns de seus homens de maior confiança para pegar dinheiro de suborno do 
Sa’kagé e fingir que está patrulhando. Nessa manhã ele vai ver seu rival, o duque 
Vargun, cometer o assassinato de um nobre cenário menos importante, o barão 
Kirof. O comandante Gher terá o prazer de prender o duque. Dentro de alguns 
dias ou semanas o barão Kirof “morto” vai aparecer. O comandante Gher cairá 
em desgraça por ter prendido um duque sem motivo, e provavelmente o duque 
Vargun ocupará o cargo dele. Várias coisas podem dar errado, motivo pelo qual 
Kylar vai receber 500 gunders.
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– Parece complicado demais – disse Elene.
– Confie em mim – replicou Jarl. – Em se tratando de política khalidori, isso 

é simples.
– Como o Sa’kagé vai se aproveitar disso? – perguntou Kylar.
Jarl riu.
– Nós tentamos pegar o barão Kirof, mas parece que o duque não é idiota. Kirof 

já foi embora.
– O Sa’kagé sequestraria o barão Kirof? Por quê? – perguntou Elene.
– Se o Sa’kagé pegasse Kirof – respondeu Kylar –, poderia chantagear o coman-

dante Gher. No momento em que Kirof aparecesse, o comandante Gher saberia 
que estaria condenado, por isso o Sa’kagé iria controlá-lo.

– Sabe – disse Elene –, às vezes tento imaginar como esta cidade seria sem o 
Sa’kagé, mas não consigo. Quero sair daqui, Kylar. Posso ir com você esta noite?

– Não há espaço suficiente para um adulto – respondeu Jarl por ele. – De qual-
quer modo, eles estarão de volta ao amanhecer. Uly? Kylar? Estão prontos?

Kylar assentiu e, séria, Uly o imitou.
Duas horas depois estavam nas docas, prontos para se separarem. Uly iria se 

esconder embaixo do cais, numa balsa camuflada para que se assemelhasse a um 
amontoado de destroços. Quando Kylar caísse na água, ela estenderia uma vara 
para ele agarrar e voltar à superfície. Mal haveria espaço suficiente na pequena 
balsa para Uly se agachar e a cabeça de Kylar emergir. Assim que ele emergisse, os 
“destroços” desceriam a correnteza pela distância de algumas centenas de passos 
até outra doca, onde eles sairiam.

– E se tudo der errado? Quer dizer, errado de verdade? – perguntou Uly.
O frio da noite tinha deixado as bochechas de Uly vermelhas. Isso a fazia parecer 

ainda mais nova.
– Então diga a Elene que eu sinto muito.
Kylar espanou a frente da túnica creme. Suas mãos estavam tremendo.
– Kylar, estou com medo.
– Uly – disse ele, virando-se para os grandes olhos castanhos da menina. – Eu 

queria dizer… quer dizer, eu quero… – Ele desviou o olhar. – Ah, eu gostaria que 
você não me chamasse pelo meu nome de verdade quando estamos num serviço. 
– Deu-lhe um tapinha na cabeça. Ela odiava isso. – Como estou?

– Igualzinho ao barão Kirof… se eu estreitar bem os olhos.
Essa última parte foi por causa do tapinha na cabeça, ele sabia.
– Já falei que você é um pé no saco? – perguntou ele.
Ela apenas riu.
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Em algumas horas as docas estariam repletas de estivadores e marinheiros pre-
parando as cargas para o sol nascente. Por enquanto, o lugar estava silencioso, a 
não ser pelo som das ondas. O vigia noturno da doca tinha sido subornado, mas 
o maior medo eram os grupos de soldados khalidori que podiam passar por ali. 
Felizmente parecia que nesta noite a maior parte deles estava nas Tocas.

– Bom, vejo você do outro lado – disse ele com um risinho. Era a coisa errada 
a falar. Os olhos de Uly se encheram de lágrimas. – Vá – disse com mais gentileza. 
– Vou ficar bem.

Ela foi e, quando estava segura, o rosto dele começou a tremeluzir. O rosto 
magro e jovem de Kylar produziu uma papada, uma barba ruiva brotou no estilo 
khalidori, seu nariz ficou torto e as sobrancelhas se tornaram grandes escovas 
grossas. Agora ele era o barão Kirof.

Pegou um espelho de mão e se examinou. Fez uma carranca. O nariz ilusório en-
colheu um pouco. Abriu a boca, sorriu, fez uma careta e piscou, vendo como o rosto 
se movia. Não estava bom, mas iria servir. Uly teria ajudado a ajeitar o rosto, mas 
quanto menos ela soubesse sobre seus talentos, melhor. Começou a andar pelo cais.

– Santos Deuses – disse o duque Tenser Vargun quando ele se aproximou. – É você?
O duque estava suando e exibia uma palidez perceptível até mesmo à luz das 

tochas no fim do cais.
– Duque Vargun, recebi sua mensagem – disse Kylar em voz alta, estendendo 

a mão e apertando o pulso do duque. Em seguida baixou o tom. – Você vai ficar 
bem. Só faça tudo como planejamos.

– Obrigado, barão Kirof – disse o duque, um tanto dramático. E baixou a voz 
de novo. – Então você é o jogador.

– Sou. Vamos tentar não me tirar do trabalho.
– Nunca matei ninguém.
– Vamos garantir que esta noite não seja a primeira vez. – Kylar olhou para a 

adaga com joias no cabo, enfiada no cinto do duque. Era um objeto passado de 
pai para filho na família do duque, e sua perda inexplicável seria uma das provas 
de que o duque havia matado mesmo o barão Kirof. – Se fizer isso você vai para 
a prisão, e não será uma prisão boa. Podemos cancelar.

Kylar balançou as mãos enquanto falava, como o verdadeiro barão Kirof fazia 
quando ficava nervoso.

– Não, não. – O duque parecia tentar se convencer. – Você já fez isso antes?
– Enganar alguém fingindo ser outra pessoa? Claro. Se fingi que já fui morto? Não.
– Não se preocupe. Eu… – O olhar de Tenser foi para além de Kylar e sua voz 

ficou retesada de medo. – Eles chegaram.
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Kylar se afastou do duque como se tivesse levado um susto.
– Isso é uma ameaça? – gritou.
Era apenas uma imitação razoável da voz do barão. O duque agarrou seu braço.
– Você vai fazer o que eu mandar!
– Ou então o quê? O Deus-rei vai ficar sabendo disso.
Agora eles tinham a atenção dos guardas.
– Você não vai contar nada!
Kylar soltou o braço.
– Você não é inteligente o bastante para ocupar o trono, duque Vargun. É um 

covarde e… – Ele baixou a voz. – Uma facada. A bexiga com sangue está bem em 
cima do meu coração. Eu faço todo o resto.

Kylar contorceu o rosto do barão num riso de desprezo e se virou.
O duque Vargun agarrou o braço de Kylar e puxou-o. Com um gesto violento, 

cravou a adaga – não na bexiga de sangue de ovelha, mas na barriga. Cravou uma 
vez, duas, e de novo e de novo. Cambaleando para trás, Kylar olhou para baixo. 
Sua túnica creme estava pingando sangue preto-avermelhado. As mãos de Tenser 
estavam ensanguentadas e salpicos vermelhos cobriam o azul de sua túnica.

– O que está fazendo? – ofegou Kylar, mal ouvindo o assobio na outra extre-
midade do cais. Cambaleou, agarrando a ponta do corrimão para se segurar.

Suando profusamente, o cabelo preto pendendo frouxo, Tenser o ignorou. Cada 
traço do nobre hesitante e de fala entrecortada que ele havia sido um minuto antes 
desaparecera. Agarrou um bocado do cabelo de Kylar. Se avançasse mais alguns 
centímetros, destruiria o rosto de mentira.

Enquanto passos começavam a ressoar pelo cais, o duque Vargun deixou Kylar 
cair de joelhos. Através dos olhos ofuscados de dor, Kylar viu o comandante Gher 
caminhando pelo cais, a espada na mão e dois guardas atrás. O duque Vargun 
passou a adaga pela garganta de Kylar, fazendo o sangue jorrar. Então, com tanta 
emoção quanto um lenhador cravando o machado num toco para a próxima vez 
que fosse rachar lenha, o duque Vargun cravou a adaga no ombro de Kylar.

– Pare! Pare agora ou você morre! – berrou o comandante Gher.
O duque Vargun encostou uma bota de pele de bezerro no ombro de Kylar e 

sorriu. Com um empurrão, jogou-o do cais para o rio. A água estava tão fria que 
Kylar ficou entorpecido – ou talvez fosse por causa da perda de sangue. Tinha 
inalado o ar antes de bater na água, mas um pulmão não cooperava. Em poucos 
instantes, o ar borbulhou pela boca e – de modo desconcertante – pela garganta.

Houve uma agonia enquanto ele respirava a água densa e suja do Plith. 
Sacudiu-se debilmente, mas só por um momento. Seu corpo dolorido era apenas 
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uma pulsação distante. Algo cutucou seu corpo e ele tentou agarrá-lo instinti-
vamente. Deveria agarrar. Havia algo que ele deveria lembrar, sobre uma vara 
para puxá-lo.

Mas se sua mão ao menos se mexeu, ele não soube. O mundo não ficou preto, 
não se esvaiu em escuridão. Sua visão ficou branca, o cérebro esfomeado enquanto 
o sangue jorrava pelo pescoço. Algo o cutucou de novo. Ele desejou que aquilo 
parasse. A água estava quente, uma nuvem perfeita e pacífica.

O duque Tenser Vargun afastou o olhar do rio faminto e levantou as mãos. 
Virou-se lentamente e disse:

– Estou desarmado. Eu me rendo. – Em seguida, sorriu como se não pudesse 
evitar. – Boa noite, comandante.

5

E sse Deus-rei vai me esfolar ou me foder?
Vi Sovari estava sentada na câmara de recepção do lado de fora da 

sala do trono do castelo de Cenária, esforçando-se para ouvir o Deus-rei 
enquanto brincava com o guarda que não podia deixar de encará-la. Qualquer 
coisa que pudesse descobrir sobre o motivo para ter sido chamada poderia salvar 
sua vida. Seu mestre, Hu Gibbet, tinha acabado de trazer o duque Tenser Vargun 
– um dos nobres de Khalidor que haviam se oferecido para ajudar na assimilação 
de Cenária pelo império khalidori. Aparentemente o duque assassinara algum 
nobre cenário.

Isso devia representar um problema interessante para o rei que se considerava 
deus. Tenser Vargun era um vassalo de confiança, mas deixá-lo livre provocaria 
sérias consequências. Os nobres cenários que haviam se ajoelhado para servir a 
Garoth poderiam se rebelar. Os nobres cenários que estavam escondidos teriam 
novas provas da brutalidade khalidori para atrair mais pessoas para suas bandeiras.

Mas por que o mestre Gibbet está aqui? Hu havia exalado aquele ar de esperteza 
que Vi conhecia bem demais.

Cruzou as pernas para recapturar a atenção do guarda. De acordo com Hu Gib-
bet, isso era estratégico. O movimento das pernas atraía a atenção, virar a cabeça 
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