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IN MEMORIAM, E.F.



Com o declínio do Império Romano, a Grã-Bretanha 
retrocedeu. Enquanto as villas desmoronavam, as 
pessoas construíam casas de um cômodo, sem cha-
miné. A tecnologia da cerâmica romana – impor-
tante para armazenar alimentos – praticamente se 
perdeu. A alfabetização se deteriorou.

Esse período costuma ser chamado de Idade das 
Trevas, e durante quinhentos anos o progresso foi 
dolorosamente lento.

Então as coisas enfim começaram a mudar...
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CA P Í T U LO  1

Quinta-feira, 17 de junho de 997

A
té mesmo na noite mais importante da sua vida era difícil passar a noite 
inteira acordado, constatou Edgar.

Ele havia estendido sua capa sobre os juncos que cobriam o chão e 
estava deitado em cima dela, com a túnica de lã marrom que vestia dia e noite 
durante o verão na altura dos joelhos. No inverno, ele se enrolava na capa e ia 
se deitar perto do fogo. Mas agora fazia calor: faltava uma semana para o solstício 
de verão.

Edgar sempre sabia as datas. A maioria das pessoas precisava perguntar aos 
padres, que tinham calendários. Erman, seu irmão mais velho, certo dia lhe per-
guntara “Como você sabe quando é a Páscoa?” e ele respondera: “Cai sempre 
no primeiro domingo depois da primeira lua cheia depois do dia 21 de março, 
óbvio.” Fora um erro acrescentar o “óbvio”, porque Erman acabou lhe dando um 
soco no estômago pelo sarcasmo. Isso acontecera muito tempo antes, quando 
Edgar ainda era pequeno. Agora ele era um homem feito. Faria 18 anos três dias 
depois do solstício. Os irmãos nem batiam mais nele.

Balançou a cabeça. Pensamentos aleatórios o faziam cochilar. Para se manter 
acordado, tentou adotar uma posição desconfortável deitando-se sobre os pu-
nhos fechados.

Perguntou-se quanto tempo mais teria que esperar.
Olhou ao seu redor, à luz do fogo. Sua casa se parecia com quase todas as ou-

tras da cidadezinha de Combe: paredes de tábuas de carvalho, telhado de sapê, 
chão de terra batida parcialmente coberto por juncos de um rio próximo. Não 
havia janelas. No meio do único cômodo havia um quadrado de pedras sobre o 
qual se acendia o fogo. Acima do fogo ficava um tripé em que se podia pendurar 
panelas, cuja sombra na parte interna do telhado parecia formar uma aranha. 
Espalhados por todas as paredes havia pregos de madeira para pendurar roupas, 
utensílios de cozinha e ferramentas usadas na construção de barcos.

Edgar não tinha certeza de quanto da noite já havia transcorrido, porque talvez 
tivesse cochilado, possivelmente mais de uma vez. Mais cedo, ficara escutando os 



13

ruídos da cidade se preparando para a noite: dois bêbados cantando uma música 
obscena, as amargas acusações de uma briga entre marido e mulher numa das 
casas vizinhas, uma porta batendo e um cão latindo, e uma mulher soluçando 
em algum lugar próximo. Agora tudo que havia era o acalanto suave das ondas 
numa praia protegida. Olhou para a porta à procura de luz que lhe desse alguma 
informação, mas tudo que viu foi escuridão. Isso significava ou que a lua tinha se 
posto, ou seja, que a noite estava bem avançada, ou que o céu estava nublado, o 
que não lhe informava nada.

A família se espalhava pelo cômodo, dormindo perto das paredes, onde a quan-
tidade de fumaça era menor. Pa e Ma estavam de costas um para o outro. Às vezes 
eles acordavam no meio da noite, se abraçavam e começavam a sussurrar e a se 
mover juntos até relaxarem outra vez, ofegantes. Agora, porém, estavam num 
sono profundo e Pa roncava. Erman, aos 20 anos o irmão mais velho, estava dei-
tado ao lado de Edgar, e Eadbald, o irmão do meio, no canto. Edgar podia ouvir 
sua respiração regular e tranquila.

Por fim, o sino da igreja badalou.
Do outro lado da cidade havia um mosteiro. Os monges tinham um jeito pró-

prio de contar as horas à noite: fabricavam grandes velas graduadas que iam 
medindo o tempo conforme se consumiam. Uma hora antes do amanhecer, eles 
tocavam o sino e acordavam para entoar seu cântico de matinas.

Edgar se demorou mais um pouco deitado. O sino podia ter incomodado Ma, 
que tinha o sono leve. Ele lhe deu tempo para voltar a seu sono profundo, então, 
por fim, levantou-se.

Em silêncio, pegou sua capa, seus sapatos e seu cinto, onde prendia a adaga 
embainhada. Descalço, atravessou a casa se desviando da mobília: uma mesa, dois 
banquinhos e um banco mais comprido. A porta se abriu sem fazer barulho: ele 
engraxara as dobradiças de madeira na véspera com uma quantidade generosa 
de sebo de carneiro.

Se alguém da família acordasse e falasse com ele, Edgar diria que estava saindo 
para urinar, torcendo para que ninguém reparasse que estava levando os sapatos.

Eadbald grunhiu. Edgar gelou. Teria o irmão acordado ou apenas feito um 
barulho inconsciente? Não soube dizer. Mas Eadbald era o mais passivo, sempre 
disposto a evitar conflitos, como Pa. Não criaria problemas.

Edgar saiu e fechou a porta atrás de si com cuidado.
A lua havia se posto, mas o céu estava claro e as estrelas iluminavam a praia. 

Entre a casa e a linha da maré alta ficava um estaleiro. Pa construía barcos, e os 
três filhos trabalhavam com ele. Como ele era um bom artesão mas um mau 
comerciante, quem tomava todas as decisões financeiras era Ma, principalmente 
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quando se tratava de fazer o difícil cálculo de que preço cobrar por algo tão com-
plexo quanto um barco ou navio. Se algum comprador tentava barganhar, Pa se 
mostrava disposto a ceder, mas Ma o obrigava a se manter firme.

Edgar ficou olhando para o estaleiro enquanto amarrava o cadarço dos sapatos 
e afivelava o cinto. Havia apenas uma embarcação sendo construída, um barco 
pequeno para subir o rio a remo. Ao seu lado estava empilhado um valioso es-
toque de madeira. Havia troncos partidos ao meio e em quartos, prontos para 
serem moldados nas diferentes partes de um barco. Mais ou menos uma vez por 
mês, a família inteira entrava na floresta e derrubava um carvalho maduro. Pa 
e Edgar brandiam alternadamente dois machados de cabo longo e começavam 
cortando um V preciso no tronco. Então descansavam, e Erman e Eadbald assu-
miam. Quando a árvore vinha ao chão, eles aparavam os galhos menores e faziam 
o tronco flutuar rio abaixo até Combe. Tinham que pagar, claro: a floresta estava 
sob os cuidados de Wigelm, o senhor feudal para quem a maioria da população 
da cidade pagava aluguel, e ele cobrava 12 pennies de prata por árvore.

Além da pilha de madeira, havia um barril de piche, uma corda enrolada e uma 
pedra de amolar. Tudo era protegido por um mastim preto e de focinho cinza cha-
mado Grendel, que ficava acorrentado e estava velho demais para causar grandes 
danos a algum ladrão, mas ainda era capaz de latir para dar o alarme. O cão agora 
estava calado e, sem o menor indício de curiosidade e com a cabeça apoiada nas 
patas dianteiras, observava Edgar. Ele se ajoelhou e afagou sua cabeça.

– Adeus, cachorro velho – murmurou, e Grendel abanou o rabo sem se levantar.
No estaleiro havia também uma embarcação que Edgar considerava de sua 

propriedade. Ele mesmo a construíra com base num projeto original inspirado 
em um navio viking. Na verdade nunca tinha visto um viking – os vikings não 
atacaram Combe depois que ele nascera –, mas dois anos antes uma embarcação 
desse povo havia encalhado na praia, vazia e escurecida pelo fogo, com o dra-
gão da figura de proa parcialmente destruído sem dúvida após alguma batalha. 
Aquela beleza mutilada o tinha deixado fascinado: as curvas graciosas, a proa 
comprida e sinuosa, o casco estreito. O que mais o impressionara havia sido a 
grande quilha protuberante que percorria o barco de ponta a ponta e que – con-
forme ele concluíra após pensar um pouco – proporcionava a estabilidade que 
permitia aos vikings cruzar os mares. O barco de Edgar era uma versão menor, 
com dois remos e uma pequena vela quadrada.

Ele sabia que tinha talento. Já era um construtor de barcos melhor do que os 
irmãos mais velhos e em pouco tempo superaria Pa. Compreendia intuitivamente 
como as partes se encaixavam para formar uma estrutura estável. Anos antes, 
ouvira Pa dizer a Ma: “Erman aprende devagar e Eadbald aprende depressa, mas 
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Edgar parece aprender antes de as palavras saírem da minha boca.” Era verdade. 
Alguns homens podiam pegar um instrumento que nunca haviam tocado, uma 
flauta ou uma lira, e em poucos minutos extrair dele uma melodia. Edgar tinha 
esse tipo de instinto em relação a embarcações – e a casas também. Ele costumava 
dizer: “Esse barco vai puxar para estibordo” ou então “Esse telhado vai acabar 
ficando com goteiras”, e sempre tinha razão.

Desamarrou o barco e o empurrou praia abaixo. O barulho do casco arras-
tando na areia foi abafado pelo murmúrio das ondas quebrando na praia.

Levou um susto quando ouviu uma risada feminina. À luz das estrelas, viu uma 
mulher nua deitada na areia, e por cima dela um homem. Edgar provavelmente 
os conhecia, mas, como não dava para ver claramente o rosto deles, desviou os 
olhos depressa, sem querer reconhecê-los. Imaginou que os tivesse flagrado num 
encontro ilícito. A mulher parecia jovem e o homem talvez fosse casado. O clero 
pregava contra esse tipo de relação, mas as pessoas nem sempre seguiam as regras. 
Ele ignorou o casal e empurrou seu barco para dentro da água.

Olhou para trás em direção à casa e sentiu uma pontada de arrependimento, 
se perguntando se um dia tornaria a vê-la. Era o único lar de que tinha lem-
brança. Sabia por terem lhe contado que ele nascera em outra cidade, Exeter, 
onde seu pai trabalhava para um mestre construtor de barcos. Depois, quando 
Edgar ainda era bebê, a família tinha se mudado e ido morar em Combe, onde 
Pa abrira o próprio negócio a partir da encomenda de um barco a remo. Mas ele 
não se lembrava de nada disso. Aquele era o único lar que conhecia, e o estava 
abandonando para sempre.

Tivera a sorte de ter conseguido trabalho em outro lugar. Os negócios haviam 
sofrido uma queda desde a retomada dos ataques vikings ao sul da Inglaterra, 
quando ele estava com 9 anos. Com os invasores tão próximos, era perigoso pra-
ticar o comércio e a pesca. Só os corajosos compravam barcos.

Havia três naus no porto agora, viu ele à luz das estrelas: dois barcos de pes-
car arenque e um navio mercante franco. Na praia havia algumas embarcações 
menores, tanto fluviais quanto costeiras. Edgar tinha ajudado a construir um dos 
pesqueiros, mas ainda se recordava de uma época em que sempre havia uma dú-
zia de embarcações no porto ou mais.

Sentiu uma leve brisa soprar do sudoeste, o vento predominante ali. Seu barco 
tinha uma vela – pequena, pois velas custavam caro: uma mulher demorava quatro 
anos para fabricar a vela inteiriça de uma nau capaz de navegar no mar. Não valia 
a pena desfraldá-la para o curto trajeto até o outro lado da baía. Edgar começou a 
remar, algo que quase não o deixava cansado. Era muito musculoso, como um 
ferreiro. O pai e os irmãos também. Os quatro passavam o dia inteiro, seis dias 
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por semana, manejando o machado, a enxó e a broca para moldar as placas de 
madeira que formariam os cascos das embarcações. Um trabalho duro, que for-
talecia os homens.

Edgar se animou. Conseguira partir. E estava indo ao encontro da mulher que 
amava. As estrelas brilhavam, a praia branca reluzia e, quando seus remos rom-
piam a superfície do mar, a espuma que se encrespava parecia os cabelos dela a 
cair pelos ombros.

Seu nome era Sungifu, geralmente abreviado para Sunni, e ela era excepcional 
sob todos os aspectos.

Ele podia ver as construções à beira-mar, a maioria oficinas de pescadores e 
comerciantes: a oficina de um funileiro que fabricava objetos à prova de ferru-
gem para embarcações; o pátio comprido onde um cordoeiro tecia suas cordas; 
e a imensa fornalha de um fabricante de piche que assava toras de pinheiro para 
produzir o líquido pegajoso com o qual os construtores de barcos calafetavam 
suas naus. A cidade sempre parecia maior quando vista do mar: tinha centenas 
de moradores, e a maioria tirava seu sustento, direta ou indiretamente, do mar.

Olhou para o seu destino do outro lado da baía. No escuro, não teria conse-
guido ver Sunni nem se ela estivesse na praia, e ele sabia que não estava, já que os 
dois tinham combinado se encontrar ao raiar do dia. Mas não conseguiu evitar 
olhar para o ponto onde em breve ela o esperaria. 

Sunni tinha 21 anos, praticamente três anos mais velha do que Edgar. Havia 
chamado a sua atenção certo dia em que ele estava sentado na praia observando 
o barco viking naufragado. Já a conhecia de vista, claro – conhecia todos os mo-
radores da pequena cidade –, mas nunca a observara especificamente, nem re-
cordava qualquer coisa relacionada à sua família. “Você naufragou na praia junto 
com o barco?”, perguntara ela. “Estava sentado tão imóvel que pensei que fossem 
destroços de madeira.” Ela devia ter muita imaginação, ele logo percebeu, para 
dizer uma coisa dessas assim, de forma tão espontânea. Ele então lhe explicara 
que o desenho da embarcação o deixava fascinado, sentindo que ela entenderia. 
Os dois passaram uma hora conversando, e ele acabou se apaixonando.

Foi quando ela contou que era casada, mas já era tarde demais.
Seu marido Cyneric tinha 30 anos. Ela se casara com ele aos 14. Ele tinha um 

pequeno rebanho de vacas leiteiras e Sunni administrava a leiteria. Era astuta e 
ganhava muito dinheiro para o marido. O casal não tinha filhos.

Edgar logo descobriu que Sunni detestava Cyneric. Todas as noites, depois da 
ordenha da tarde, ele ia a uma taberna chamada Os Marinheiros se embebedar. 
Enquanto estava lá, Sunni podia ir à floresta encontrar Edgar.

Entretanto, de agora em diante eles não se esconderiam mais. Nesse dia eles 
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fugiriam juntos ou, para ser mais exato, zarpariam juntos. Edgar tinha recebido 
uma proposta de emprego e moradia numa aldeia de pescadores naquele mesmo 
litoral, a 80 quilômetros de distância. Tivera sorte de encontrar um construtor de 
barcos que estava contratando. Edgar não tinha dinheiro – nunca tivera, Ma dizia 
que ele não precisava –, mas guardara suas ferramentas num compartimento in-
terno do barco. Eles começariam uma vida nova.

Assim que todos se dessem conta da fuga, Cyneric se consideraria livre para 
tornar a se casar. Na prática, uma esposa que ia embora com outro homem estava 
se divorciando: a Igreja podia não gostar, mas esse era o costume. Dali a poucas 
semanas, disse Sunni, Cyneric iria até o interior e encontraria uma família pau-
pérrima com uma filha bonita de 14 anos. Edgar perguntou por que o homem 
precisava tanto de uma esposa, já que, segundo Sunni, ele pouco se interessava 
por sexo. “Ele gosta de ter alguém em quem mandar”, respondera ela. “O pro-
blema é que agora eu tenho idade suficiente para menosprezá-lo.”

Cyneric não iria atrás deles nem se descobrisse onde estavam, o que era im-
provável, pelo menos por algum tempo. “E, se estivermos errados e Cyneric 
nos encontrar, eu dou uma surra nele”, dissera Edgar. Sunni fez uma expressão 
informando a ele que considerava uma tolice se gabar assim, e ele sabia que ela 
estava certa. “Mas provavelmente não vou precisar fazer isso”, acrescentara ele 
às pressas.

Ao chegar ao outro lado da baía, ele puxou o barco pela areia e o amarrou num 
rochedo.

Podia escutar os cânticos das preces dos monges. O mosteiro ficava ali perto, e 
a casa de Cyneric e Sunni poucas centenas de metros depois.

Sentou-se na areia e ficou olhando para o mar escuro e para o céu da noite, 
pensando nela. Será que Sunni conseguiria sair de casa com a mesma facilidade 
que ele teve? E se Cyneric acordasse e a impedisse? Talvez houvesse uma briga e 
ela apanhasse. Teve a súbita tentação de mudar o plano, levantar-se e ir até a casa 
de Sunni para buscá-la.

Edgar se esforçou para reprimir o impulso. Ela se sairia melhor sozinha. Cyneric 
estaria dormindo um sono de bêbado e Sunni se moveria como um gato. Pla-
nejara ir para a cama usando em volta do pescoço a única joia que possuía, um 
medalhão de prata intricadamente esculpido pendurado num cordão de couro. 
No bolso do cinto levaria agulha e linha, sempre úteis, e a faixa de linho bordado 
que usava nos cabelos em ocasiões especiais. Assim como Edgar, poderia sair da 
casa em poucos silenciosos segundos.

Em breve ela estaria ali, os olhos luzindo de animação, o corpo ágil ávido pelo 
seu. Os dois se abraçariam, se apertariam com força e se beijariam com paixão. 
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Então ela subiria no barco e eles ganhariam o mar em direção à liberdade. Edgar  
remaria um pouco, pensou, depois a beijaria outra vez. Em quanto tempo po-
deriam dormir juntos? Sunni devia estar tão impaciente quanto ele. Ele pode-
ria remar até rodear o cabo, depois lançar a pedra amarrada numa corda que 
usava como âncora, e os dois se deitariam no barco, debaixo dos bancos. Seria um 
pouco desconfortável, mas o que importava? O barco se balançaria suavemente 
ao sabor das ondas e eles sentiriam o calor do sol nascente sobre a pele nua.

Mas talvez fosse mais sensato desfraldar a vela e se distanciar mais da cidade 
antes de se arriscar a parar. Quando o sol nascesse, ele queria estar bem longe. 
Seria difícil resistir à tentação com ela tão perto, olhando para ele e sorrindo feliz. 
No entanto, garantir o seu futuro era mais importante.

Quando chegassem à nova casa contariam a todos que já eram casados, de-
cidiram. Até então nunca haviam passado uma noite na cama. Daquele dia em 
diante, sempre jantariam juntos, passariam a noite inteira um nos braços do outro 
e trocariam um sorriso cúmplice pela manhã.

Edgar viu uma luz tremeluzir no horizonte. A aurora estava prestes a irromper. 
Ela chegaria a qualquer momento.

Só se sentia triste ao pensar na família. Conseguiria viver feliz sem os irmãos, 
que ainda o tratavam feito um menino bobo e fingiam que ele não tinha crescido 
e ficado mais inteligente do que eles. Sentiria falta de Pa, que durante toda sua 
vida tinha lhe dito coisas que ele jamais esqueceria, como: “Por mais que você 
una bem duas tábuas, a emenda vai ser sempre a parte mais fraca.” E pensar em 
deixar Ma o deixava com lágrimas nos olhos. Ela era uma mulher forte. Quando 
as coisas davam errado, não perdia tempo se lamentando sobre a falta de sorte, 
e sim tomava providências para consertar a situação. Três anos antes, Pa caíra 
doente com uma febre e quase morrera. Ma assumiu o controle dos negócios até 
ele se recuperar – dizia aos três rapazes o que fazer, cobrava dívidas, garantia que 
os clientes não cancelassem encomendas. Ma era uma líder, e não só da família. 
Pa era um dos doze membros do conselho de Combe, mas fora Ma quem havia 
liderado os protestos dos moradores quando Wigelm, o senhor feudal, tentara 
aumentar o preço dos aluguéis.

Pensar em ir embora seria insuportável não fosse a feliz perspectiva de um 
futuro com Sunni.

Sob a luz fraca, Edgar viu algo estranho na água. Tinha uma boa visão e estava 
acostumado a identificar embarcações ao longe, a distinguir o formato de um 
casco do de uma onda gigante ou de uma nuvem baixa, mas agora não tinha cer-
teza do que estava vendo. Esforçou-se para escutar qualquer ruído distante, mas 
tudo que captou foi o barulho das ondas quebrando bem na sua frente.
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Após alguns instantes, teve a impressão de ver a cabeça de um monstro e um 
arrepio de pavor o percorreu. Diante da iminente claridade do céu, pensou ver 
orelhas pontudas, uma imensa mandíbula e um pescoço comprido.

Um momento depois, deu-se conta de que estava encarando algo ainda pior 
do que um monstro: um navio viking, com uma cabeça de dragão na ponta da 
longa proa curva.

Então um segundo navio surgiu, e um terceiro e logo um quarto. As velas esta-
vam retesadas pelo vento sudoeste que ia ganhando força e as embarcações leves 
avançavam depressa pelas ondas. Edgar se pôs de pé com um pulo.

Os vikings eram ladrões, estupradores e assassinos. Atacavam no litoral e nas 
margens dos rios. Incendiavam cidades, roubavam tudo que conseguiam carregar 
e matavam todo mundo, exceto homens e mulheres jovens, que capturavam para 
vender como escravos.

Edgar ainda hesitou mais um pouco.
Agora podia ver dez navios. Isso significava no mínimo quinhentos vikings.
Eram mesmo navios vikings? Outros construtores haviam adotado suas ino-

vações e copiado seus projetos, como o próprio Edgar fizera. No entanto, ele con-
seguia enxergar a diferença: nas embarcações escandinavas havia uma ameaça 
contida que nenhum imitador seria capaz de reproduzir.

De toda forma, quem mais se aproximaria com um contingente assim ao raiar 
do dia? Não, não restava dúvida.

O inferno estava chegando a Combe.
Ele precisava alertar Sunni. Se conseguisse alcançá-la a tempo, os dois ainda 

poderiam fugir.
Culpado, percebeu que seus pensamentos foram primeiro para ela, e não para 

a família. Precisava avisá-los também, mas eles estavam do outro lado da cidade. 
Iria encontrar Sunni primeiro.

Virou-se e começou a correr ao longo da praia, estreitando os olhos para o 
caminho à frente em busca de obstáculos ocultos. Um minuto depois, parou e 
olhou para a baía. Ficou horrorizado ao ver como os vikings se aproximavam 
depressa. Já se avistavam tochas acesas, algumas refletidas no mar agitado, outras 
obviamente sendo transportadas pela areia. Eles já estavam desembarcando!

Só que eram silenciosos. Edgar ainda ouvia a prece dos monges, alheios ao 
destino que iriam ter. Precisava avisá-los também, mas não conseguiria falar com 
todo mundo ao mesmo tempo!

Ou talvez conseguisse. Olhou para a torre da igreja dos monges em destaque 
contra o céu que já clareava e pensou em um jeito de alertar Sunni, a família, os 
monges e a cidade inteira.
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Fez uma curva fechada em direção ao mosteiro. Uma cerca baixa surgiu no 
caminho e ele pulou por cima dela sem diminuir a velocidade. Aterrissou, titu-
beou, recuperou o equilíbrio e continuou a correr.

Chegou à porta da igreja e olhou para trás. O mosteiro ficava no alto de um 
leve aclive, de onde podia ver toda a cidade e a baía. Centenas de vikings chapi-
nhavam pelo mar raso até a praia e dali para Combe. Edgar viu a palha dura e 
ressecada pelo verão de um telhado de sapê se abrasar, depois outra, e logo mais 
outra. Conhecia todas as casas e seus donos, mas à luz fraca não sabia ao certo 
qual era qual. Perguntou-se apreensivo se a sua estaria em chamas.

Abriu a porta da igreja. A nave estava iluminada pela luz tremeluzente das 
velas. O cântico dos monges falhou quando alguns deles o viram correndo até 
a base da torre do campanário. Ele viu a corda pendurada, agarrou-a e puxou-a. 
Para seu desalento, o sino não produziu som.

Um dos monges se afastou do grupo e veio a passos largos na sua direção. 
Seu cocuruto raspado era rodeado por cachos brancos e Edgar reconheceu o 
prior Ulfric.

– Saia daqui, seu menino tolo – disse o prior, indignado.
Edgar não podia se dar ao luxo de perder tempo com explicações.
– Preciso tocar o sino! – bradou, desesperado. – Por que não está fazendo 

barulho?
A missa tinha sido interrompida e agora todos os monges o observavam. Um 

segundo homem se aproximou: o despenseiro Maerwynn, um homem mais jovem 
e não tão pomposo quanto Ulfric.

– Edgar, o que está acontecendo? – perguntou ele.
– Os vikings estão aqui! – gritou Edgar, tornando a puxar a corda. 
Nunca havia tentado tocar um sino de igreja e ficou espantado com seu peso.
– Ah, não! – gemeu o prior Ulfric, e foi perceptível a mudança em sua expressão: 

a reprovação deu lugar ao medo. – Que Deus nos proteja!
– Tem certeza, Edgar? – indagou Maerwynn.
– Eu os vi da praia!
Maerwynn foi até a porta e olhou para fora. Voltou pálido.
– É verdade – atestou o despenseiro.
– Corram, todos vocês! – berrou Ulfric.
– Esperem! – disse Maerwynn. – Edgar, continue puxando a corda. É preciso 

puxar algumas vezes até soar. Tire os pés do chão e se pendure. Vocês, os outros, 
ainda temos alguns minutos antes que eles cheguem. Peguem o seguinte antes de 
fugir: primeiro, os relicários com os restos mortais dos santos, depois os orna-
mentos incrustados de pedras preciosas e os livros... e fujam para a floresta.
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Segurando a corda, Edgar ergueu o corpo do chão e um instante depois ouviu 
ecoar o estrondo do imenso sino.

Ulfric segurou com força uma cruz de prata e saiu correndo, e os outros monges 
começaram a segui-lo, alguns procurando calmamente objetos preciosos, outros 
tomados pelo pânico, aos berros.

O sino se balançava e soou várias vezes. Edgar puxava a corda freneticamente, 
usando todo o peso do corpo. Queria que todos entendessem que aquilo não era 
apenas para despertar os monges, mas um aviso para a cidade inteira.

Passado um minuto, teve certeza de ter feito o bastante. Deixou a corda pendu-
rada e saiu correndo da igreja.

O cheiro acre de sapê queimado fez cócegas nas suas narinas: o vento sudoeste 
vigoroso estava espalhando as chamas a uma velocidade terrível. Ao mesmo 
tempo, o dia já clareava. Na cidade, pessoas fugiam de casa agarradas a bebês, 
crianças e o que mais tivessem de precioso: ferramentas, galinhas, bolsas de 
couro cheias de moedas. Os mais rápidos já estavam atravessando os campos em 
direção à floresta. Alguns conseguiriam escapar graças ao sino, pensou Edgar.

Seguiu contra a maré, esquivando-se de amigos e vizinhos, em direção à 
casa de Sunni. Viu o padeiro, que devia estar assando pães desde cedo e agora 
fugia com um saco de farinha nas costas. A taberna Os Marinheiros ainda 
estava silenciosa e seus ocupantes estavam com dificuldade para despertar 
mesmo depois do sino. O joalheiro Wyn passou montado em seu cavalo com 
um baú amarrado nas costas. O animal em pânico corria em disparada e o 
homem se segurava desesperado com os dois braços em seu pescoço. Um es-
cravo chamado Griff estava carregando uma senhora, sua dona. Edgar exami-
nou cada rosto que viu passar para o caso de um deles ser de Sunni, mas não  
a encontrou.

Foi então que topou com os vikings.
A vanguarda dos invasores era composta por uma dúzia de homens grandes e 

duas mulheres de aspecto aterrorizante, todos trajando coletes de couro justos  
e armados com lanças e machados. Não usavam capacete, Edgar percebeu, e, com 
o medo lhe subindo pela garganta como se fosse vômito, deu-se conta de que eles 
não precisavam de muita coisa para se proteger dos fracos moradores de Combe. 
Alguns já carregavam butins: uma espada com o cabo incrustado de pedras 
preciosas, obviamente fabricada para ser exposta mais do que para lutar; uma 
bolsa de moedas; vestes de pele de animal; uma sela cara com arreios de bronze 
dourado. Um deles conduzia um cavalo branco que Edgar reconheceu como 
pertencente ao dono de um pesqueiro de arenque; outro carregava uma garota 
nos ombros. Edgar notou aliviado que não era Sunni.
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Ele recuou, mas os vikings continuaram avançando, e ele não podia fugir por-
que precisava encontrar Sunni.

Alguns moradores valentes resistiam. Como estavam de costas para Edgar, ele 
não conseguia ver quem eram. Uns usavam machados e adagas, outro, um arco 
e flecha. Durante vários segundos Edgar ficou apenas assistindo, paralisado pela 
visão de lâminas afiadas cortando carne humana, pelo som de homens feridos 
uivando de dor feito animais, pelo cheiro da cidade em chamas. A única violência 
que presenciara até então fora trocas de socos entre meninos agressivos ou ho-
mens embriagados. Aquilo era algo novo: sangue esguichando, vísceras se derra-
mando, gritos de agonia e terror. Ele congelou de tanto medo.

Os comerciantes e os pescadores de Combe não eram páreo para aqueles agres-
sores que ganhavam a vida usando a violência. Os moradores foram abatidos em 
segundos e mais vikings avançaram no encalço dos líderes.

Edgar recuperou os sentidos e se escondeu atrás de uma casa. Precisava fugir 
dos vikings, mas não estava tão assustado a ponto de esquecer Sunni.

Os invasores avançavam pela rua principal, perseguindo as pessoas que fu-
giam por ali. No entanto, não havia vikings atrás das casas; cada uma tinha cerca 
de 2 mil metros quadrados de terreno. A maioria dos moradores plantava árvores 
frutíferas e uma horta, e os mais ricos tinham um galinheiro ou um chiqueiro. 
Edgar atravessou vários quintais até chegar ao de Sunni.

Sunni e Cyneric moravam numa casa igual a todas as outras a não ser pela 
leiteria, uma extensão anexa feita de areia, pedra, barro e palha, com telhado de 
lajotas de pedra fina, tudo com o objetivo de manter o ambiente fresco. A cons-
trução ficava no limite de uma pequena campina onde as vacas pastavam.

Edgar abriu a porta da casa, exaltado, e entrou.
Viu Cyneric no chão, um homem baixo e pesado, de cabelos pretos. Os juncos à 

sua volta estavam empapados de sangue e ele não se movia. Um ferimento aberto 
entre o pescoço e o ombro já não vertia sangue, e Edgar não teve dúvida de que 
ele estava morto.

Malhada, a cadela marrom e branca de Sunni, tremia e ofegava num canto 
como fazem os cães quando estão apavorados.

Mas onde estava Sunni?
Nos fundos da casa havia uma porta que dava para a leiteria. Estava escanca-

rada. Enquanto Edgar andava até lá, ouviu Sunni gritar.
Entrou na leiteria. Viu as costas de um viking alto de cabelos louros. Uma briga 

estava em curso: um balde de leite tinha se derramado no chão de pedra e a com-
prida manjedoura onde as vacas comiam estava emborcada.

Uma fração de segundo depois, Edgar percebeu que a oponente do viking era 
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Sunni. Seu rosto bronzeado estava sombrio de raiva, a boca muito aberta expu-
nha os dentes brancos, os cabelos escuros soltos balançavam. O viking segurava 
um machado numa das mãos, mas não o estava usando. Com a outra, tentava der-
rubar Sunni no chão enquanto ela o atacava com uma grande faca de cozinha. Ele 
obviamente queria capturá-la em vez de matá-la, pois uma jovem saudável rendia 
um bom dinheiro como escrava.

Nenhum dos dois viu Edgar.
Antes de Edgar conseguir se mexer, Sunni esfaqueou o viking no rosto e o 

homem urrou de dor enquanto o sangue esguichava do corte na bochecha. En-
furecido, soltou o machado, agarrou-a pelos dois ombros e a jogou no chão. Ela 
caiu com força e Edgar ouviu um baque nauseante quando a cabeça dela bateu no 
degrau de pedra da soleira. Para seu horror, Sunni pareceu perder os sentidos. 
O viking se abaixou sobre um dos joelhos, enfiou a mão no colete e sacou uma 
tira de couro com a evidente intenção de amarrá-la.

Ao virar a cabeça de leve, ele viu Edgar.
Seu rosto exibiu uma expressão de alerta e ele estendeu a mão em direção à 

arma caída, mas era tarde demais. Edgar se apoderou do machado um segundo 
antes de o viking conseguir pegá-lo. Era uma arma muito parecida com a ferra-
menta que usava para derrubar árvores. Ele segurou o cabo, e num canto escuro 
da mente reparou que o cabo e a cabeça eram bem equilibrados. Deu um passo 
para trás de modo a sair do alcance do viking. O homem começou a se levantar.

Edgar brandiu o machado num grande círculo.
Tornou a puxá-lo para trás de si, então o suspendeu acima da cabeça e final-

mente desferiu um golpe, rápido e com força, numa curva perfeita. A lâmina 
afiada mergulhou no topo da cabeça do sujeito. Fendeu os cabelos, a pele e o 
crânio e cravou-se profundamente, de modo que os miolos saltaram.

Para horror de Edgar, o viking não caiu morto de imediato e pareceu lutar para 
permanecer de pé. Então a vida se esvaiu de dentro dele como a luz de uma vela se 
extingue depois de assoprada e ele desabou no chão feito um saco de carne inerte.

Edgar largou o machado e foi se ajoelhar ao lado de Sunni. Os olhos dela 
estavam abertos e fixos. Ele chamou seu nome.

– Fale comigo – pediu, segurando a mão e erguendo o braço dela. 
Estava flácido. Beijou-a na boca e percebeu que não havia respiração. Sentiu 

seu coração logo abaixo da curva suave do seio que tanto adorava. Manteve 
a mão ali, torcendo desesperadamente para sentir um batimento, e soluçou 
ao constatar que não havia nada. Sunni tinha ido embora e seu coração não  
tornaria a bater.

Ele ficou olhando para a cena sem acreditar durante alguns instantes e então, 
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com uma ternura infinita, tocou suas pálpebras com a ponta dos dedos – delica-
damente, como se temesse machucá-la – e fechou os olhos dela.

Bem devagar, caiu para a frente até descansar a cabeça sobre o peito dela, e suas 
lágrimas encharcaram o vestido de lã marrom feito em casa que ela estava usando.

No minuto seguinte, foi tomado por uma fúria enlouquecida dirigida ao ho-
mem que tirara a vida de Sunni. Levantou-se de um pulo, empunhou o machado 
e começou a golpear o rosto do viking morto, esmigalhando a testa, furando os 
olhos, partindo o queixo ao meio.

O acesso durou apenas alguns minutos antes de ele se dar conta da inutili-
dade abominável do que estava fazendo. Quando parou, ouviu gritos do lado 
de fora numa língua parecida com a que ele falava, mas não exatamente igual. 
Isso logo o trouxe de volta ao perigo que estava correndo. Ele talvez estivesse 
prestes a morrer.

Não me importo, vou morrer, refletiu. Mas esse pensamento durou apenas 
alguns segundos. Se encontrasse outro viking, poderia rachar sua cabeça como 
fez com o homem a seus pés. Por maior que fosse sua dor, a perspectiva de ser 
retalhado até a morte ainda o apavorava.

O que ele poderia fazer? Tinha medo de ser encontrado dentro da leiteria, com 
o corpo do viking clamando por vingança, mas se saísse com certeza seria captu-
rado e morto. Olhou em volta desnorteado: onde poderia se esconder? Seu olhar 
recaiu sobre a manjedoura emborcada, uma estrutura de madeira tosca. Virada 
de cabeça para baixo, ela parecia grande o suficiente para escondê-lo.

Ele se deitou no chão de pedra e puxou a manjedoura por cima de si. Na última 
hora, ergueu a borda, pegou o machado e o deixou junto consigo.

Um feixe de luz entrava pelas ranhuras entre as tábuas da manjedoura. Ele ficou 
imóvel e apurou os ouvidos. A madeira abafava um pouco os sons, mas podia 
ouvir vários uivos e gritos lá fora. Aguardou, apavorado. A qualquer momento 
um viking poderia entrar e ficar curioso o suficiente para olhar debaixo da man-
jedoura. Caso isso acontecesse, Edgar decidiu, tentaria matá-lo na hora com o 
machado, só que estaria numa posição de forte desvantagem, deitado no chão 
com o inimigo em pé acima dele.

Ouviu um cachorro ganir e compreendeu que Malhada devia estar ao lado da 
manjedoura virada.

– Vá embora – sibilou, mas acabou encorajando a cadela, que ganiu mais alto.
Edgar soltou um palavrão, então levantou a borda da manjedoura, esticou a 

mão para fora e puxou a cadela para junto de si. Malhada se deitou e ficou quieta.
Edgar aguardou, atento aos barulhos terríveis de morte e destruição.
Malhada começou a lamber os miolos do viking da lâmina do machado.
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Não teve noção de quanto tempo permaneceu ali. Começou a sentir calor e 
supôs que o sol devesse estar a pino. Depois de algum tempo, o barulho de fora 
pareceu diminuir, mas, como não podia ter certeza de que os vikings já tinham 
ido embora, toda vez que cogitava olhar para fora decidia não arriscar a vida. 
Então pensava em Sunni e recomeçava a chorar.

Malhada cochilava ao seu lado e de vez em quando choramingava e tremia 
durante o sono. Ele se perguntou se cães teriam pesadelos.

Edgar às vezes tinha sonhos ruins: estava num barco afundando ou na frente 
de uma árvore que estava caindo ou fugindo de uma floresta em chamas. Quando 
acordava de um sonho desses, sentia um alívio tão grande que lhe dava vontade 
de chorar. Agora não parava de pensar que o ataque viking talvez fosse um 
pesadelo do qual iria acordar a qualquer momento para então encontrar Sunni 
ainda viva. Mas não foi o que aconteceu.

Por fim, ouviu vozes falando anglo-saxão genuíno. Mesmo assim hesitou. As 
pessoas pareciam perturbadas, mas não apavoradas; mais tristes do que temero-
sas pela própria vida. Isso certamente devia significar que os vikings tinham ido 
embora, raciocinou.

Quantos de seus amigos eles teriam levado para vender como escravos? Quantos 
vizinhos eles teriam matado? Será que ainda tinha família?

Malhada emitiu um grunhido esperançoso e tentou se levantar. Não conseguia 
ficar de pé naquele espaço confinado, mas claramente sentia que era seguro se 
mexer.

Edgar ergueu a manjedoura. Malhada saiu na mesma hora. Ele rolou de baixo 
da estrutura com o machado viking na mão e a baixou de volta. Levantou-se e 
sentiu as pernas e os braços doloridos por terem ficado tanto tempo imóveis. 
Prendeu o machado no cinto.

Então olhou pela porta da leiteria.
A cidade tinha sumido.
Por um instante, ficou apenas aturdido. Como Combe podia ter desaparecido? 

Mas ele sabia como, claro. Quase todas as casas tinham sido consumidas pelo 
fogo. Umas poucas ainda fumegavam. Aqui e ali as estruturas de pedra conti-
nuavam de pé, e ele demorou um pouco a identificá-las. O mosteiro tinha duas 
construções de pedra: a igreja e um prédio de dois andares com um refeitório e 
um dormitório. Havia duas outras igrejas de pedra. Ele levou mais tempo para 
identificar a casa do joalheiro Wyn, que precisava ser de alvenaria para se proteger 
dos ladrões.
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As vacas de Cyneric tinham sobrevivido e se aglomeravam temerosas no meio 
de seu pasto cercado; vacas valiam dinheiro, raciocinou Edgar, mas eram grandes 
e turronas demais para serem transportadas em navios – como todos os ladrões, 
os vikings preferiam dinheiro vivo ou objetos pequenos e caros, como joias.

Em meio às ruínas, os aldeões atarantados mal falavam, limitando-se a bal-
buciar monossílabos de tristeza, horror e desorientação.

As mesmas embarcações continuavam ancoradas na baía, mas os navios vikings 
tinham sumido.

Por fim ele se permitiu olhar para os cadáveres na leiteria. Praticamente não 
dava para saber que o viking já tinha sido um ser humano. Edgar sentiu-se estra-
nho ao pensar que tinha feito aquilo. Quase não dava para acreditar.

Sunni estava com um aspecto surpreendentemente tranquilo. Não havia sinais 
visíveis do ferimento na cabeça que fora a causa de sua morte. Seus olhos estavam 
entreabertos, e Edgar tornou a fechá-los. Ajoelhou-se e procurou outra vez os 
batimentos do coração sabendo que era uma tolice. O corpo dela já estava frio.

O que ele deveria fazer? Talvez pudesse ajudar a alma de Sunni a ir para o céu. 
O mosteiro continuava de pé. Precisava levá-la para lá.

Pegou-a no colo. Erguê-la foi mais difícil do que ele imaginava. Ela era esbelta 
e ele, forte, mas o corpo inerte da moça o desequilibrou e, no esforço para se le-
vantar, Edgar teve que apertá-la contra o peito com mais força do que desejava. 
O fato de segurá-la num abraço tão violento e de saber que ela não sentia ne-
nhuma dor acentuou a ciência de que Sunni estava morta, e ele chorou outra vez.

Ele atravessou a casa, passou pelo corpo de Cyneric e saiu.
Malhada foi atrás.
Parecia ser o meio da tarde, embora fosse difícil saber ao certo: o ar estava 

tomado por cinzas, juntamente com a fumaça das brasas e um cheiro repulsivo 
de carne humana queimada. Os sobreviventes olhavam em volta perplexos, como 
se não conseguissem absorver o acontecido. Outros voltavam da floresta, alguns 
tocando animais.

Edgar foi caminhando em direção ao mosteiro. O peso de Sunni começou a 
fazer seus braços doerem, mas perversamente ele apreciou aquela dor. Só que os 
olhos dela não permaneciam fechados, e isso por algum motivo o incomodou. 
Queria que ela parecesse estar dormindo.

Ninguém lhe deu muita atenção. Cada um tinha a própria tragédia. Ele chegou 
à igreja e entrou.

Não tinha sido o único a ter aquela ideia. Corpos jaziam espalhados por toda a 
nave, ladeados por pessoas ajoelhadas ou em pé. O prior Ulfric foi até Edgar com 
um ar angustiado e perguntou num tom resoluto:
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– Morta ou viva?
– É Sungifu, ela está morta – respondeu Edgar.
– Mortos no canto leste – disse Ulfric, ocupado demais para ser delicado. – 

Feridos na nave.
– Poderia rezar pela alma dela, por favor?
– Ela será tratada como todos os outros.
– Eu dei o alarme – protestou Edgar. – Talvez tenha salvado a sua vida. Por 

favor, reze por ela.
Ulfric se afastou depressa sem falar mais nada.
Edgar viu que frei Maerwynn estava cuidando de um ferido, enfaixando-lhe a 

perna enquanto o paciente gemia de dor. Quando o religioso enfim se levantou, 
Edgar lhe pediu:

– Poderia rezar pela alma de Sunni, por favor?
– Sim, claro – respondeu Maerwynn, e fez o sinal da cruz na testa da moça.
– Obrigado.
– Por enquanto deixe-a no canto leste da igreja.
Edgar avançou pela nave e passou pelo altar. Nos fundos da igreja estavam 

vinte ou trinta cadáveres estendidos em fileiras organizadas, com parentes enlu-
tados os fitando. Edgar deitou Sunni no chão com toda a delicadeza. Esticou suas 
pernas e cruzou os braços por cima do peito, então arrumou seus cabelos com os 
dedos. Desejou ser padre para poder cuidar ele próprio da alma de Sunni.

Ficou ajoelhado por muito tempo observando aquele rosto imóvel, lutando 
para entender que ela nunca mais o olharia de volta com um sorriso.

Passado um momento voltou seus pensamentos para os vivos. Seus pais ainda 
estariam vivos? Seus irmãos teriam sido escravizados? Poucas horas antes, ele es-
tivera a ponto de abandoná-los para sempre. Agora precisava deles. Sem a família 
estaria sozinho no mundo.

Permaneceu mais um minuto com Sunni, então saiu da igreja seguido por 
Malhada.

Lá fora, perguntou-se por onde começar. Decidiu ir até sua casa. O lugar não 
devia mais existir, claro, mas talvez ele conseguisse encontrar a família ou alguma 
pista do que havia acontecido com ela.

O caminho mais rápido era pela praia. Enquanto andava em direção ao mar, 
torceu para encontrar seu barco. Ele o deixara um pouco distante das casas mais 
próximas, de modo que havia uma boa chance de não ter sido queimado.

Antes de alcançar o mar, cruzou com a mãe chegando à cidade vinda da flo-
resta. A visão de seus traços fortes e resolutos e de seu passo vigoroso o deixou 
tão fraco de alívio que ele quase caiu no chão. Ela vinha carregando uma panela 



28

de bronze, talvez tudo que conseguira salvar. Estava com o rosto extenuado de 
tristeza, mas sua boca formava uma linha de sombria determinação.

Quando viu Edgar, a expressão da mulher mudou para dar lugar à alegria. Ela 
o abraçou e pressionou o rosto no peito dele enquanto soluçava:

– Meu menino, ah, meu Eddie, graças a Deus.
Ele a abraçou com os olhos fechados, mais grato pela sua existência do que 

jamais havia se sentido.
Alguns instantes depois, olhou por cima do ombro dela e viu Erman, moreno 

como Ma, porém mais teimoso do que decidido, e Eadbald, que era louro e sar-
dento, mas não viu o pai.

– Onde está Pa? – indagou.
– Ele nos mandou fugir – respondeu Erman. – Ficou lá para salvar o estaleiro.
A vontade de Edgar foi dizer E vocês o deixaram lá?, mas não era hora para 

recriminações – até porque Edgar também o tinha abandonado.
Ma o soltou.
– Estamos voltando para casa – afirmou ela. – Para o que deve ter sobrado dela.
Eles seguiram em direção à praia. Ma caminhava depressa, impaciente para 

saber o saldo final de toda aquela invasão, fosse ele bom ou ruim.
Erman disse em tom de acusação:
– Você foi embora depressa, irmãozinho... Por que não nos acordou?
– Acordei, sim – rebateu Edgar. – Eu toquei o sino do mosteiro.
– Tocou nada.
Era típico de Erman tentar começar um bate-boca numa hora daquelas. Edgar 

desviou os olhos e não falou mais nada. Pouco lhe importava o que Erman achasse.
Quando chegaram à praia, Edgar viu que seu barco tinha sumido. Os vikings o 

levaram, claro. Sabiam reconhecer uma boa embarcação. E teria sido fácil trans-
portá-lo: podem simplesmente ter amarrado o barco na popa de um dos seus e 
o rebocado.

Era uma grande perda, mas ele não sentiu por isso: comparada à provocada 
pela morte de Sunni, a dor era trivial.

Ao percorrer a praia, eles encontraram o corpo da mãe de um rapaz da idade 
de Edgar e ele se perguntou se ela teria morrido tentando impedir que os vikings 
capturassem o filho como escravo.

Havia outro cadáver alguns metros à frente, e outros mais adiante. Edgar veri-
ficou cada rosto: eram todos amigos e vizinhos, mas Pa não estava entre eles, e ele 
começou a torcer cautelosamente para que o pai tivesse sobrevivido.

Eles chegaram à casa. Tudo que restava era a lareira, ainda encimada pelo tripé 
de ferro.
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Num dos lados das ruínas estava o corpo de Pa. Ma deu um grito de horror e 
dor e caiu de joelhos. Edgar se ajoelhou ao seu lado e passou o braço ao redor de 
seus ombros, que tremiam.

O braço direito de Pa tinha sido decepado próximo ao ombro, provavelmente 
pelo fio de um machado, e ele parecia ter morrido de hemorragia. Edgar se lem-
brou da força e da habilidade do braço do pai, e chorou de raiva pelo desperdício 
e pela perda.

Ouviu Eadbald dizer:
– Olhem o estaleiro.
Edgar se levantou e enxugou as lágrimas. De início não soube ao certo o que 

estava vendo e tornou a esfregar os olhos.
O estaleiro havia pegado fogo. O barco em construção e o estoque de madeira 

tinham se transformado em pilhas de cinzas, assim como o piche e as cordas. 
Tudo que restava era a pedra de amolar que eles usavam para afiar suas ferra-
mentas. Entre as cinzas, Edgar identificou ossos calcinados pequenos demais 
para serem humanos e imaginou que o velho Grendel tivesse morrido queimado 
preso à sua corrente, coitado.

Toda a riqueza da família estava naquele estaleiro.
Eles não tinham perdido apenas o estaleiro, entendeu Edgar, perderam seu 

meio de sustento. Mesmo que um cliente se mostrasse disposto a encomendar 
um barco de três aprendizes, não tinham madeira para construí-lo, ferramentas 
para cortar a madeira nem dinheiro para comprar qualquer uma das coisas de 
que precisavam.

Ma devia ter alguns pennies de prata na bolsa, mas a família nunca tivera 
muito dinheiro sobrando e Pa sempre investia o lucro na compra de mais ma-
deira. Boa madeira era melhor do que ouro, ele costumava dizer, porque era 
mais difícil de roubar.

– Não temos mais nada, nem como ganhar a vida! – exclamou Edgar. – Que 
diabo nós vamos fazer?
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