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A CIDADE QUE FEDE

Principal porto do reino, entreposto comercial, centro de 
poder, local de intrigas, ninho de espiões, centro religioso e de 
comando da religião mais professada, local de dinheiro fácil, 
prostituição nas ruas e prostitutas de alto luxo e centro da 
disputa pelo poder. 

Em se tratando de Ruttark, a capital do Reino dos Nove 
Domínios, todas as afirmações são verdadeiras, mas nenhuma 
delas classifica por inteiro a cidade cheia de castelos e que vive 
de intrigas. O que mais a marca é o fedor das ruas que reúne 
nobres, gente de posse, trabalhadores, mendigos, prostitutas 
que oferecem o corpo por centavos, pequenos ladrões e assas-
sinos que matam por pequenas quantias. 

Não importa onde alguém esteja que o fedor lhe chega e é 
intensificado com a mudança do vento. Quem vive na cidade 
se acostuma e acaba não sentindo o mau cheiro. Com visitan-
tes, é diferente, venham de onde vierem. Assim que chegam 
seus narizes são assaltados e inundados pelo fedor, deixando 
a sensação de estarem sempre sujos. É um cheiro que nada 
mitiga e que só cessa quando se acostumam ao fedor.

Apesar do mau cheiro ser onipresente ninguém fala dele 
em público. Criticar a cidade, chamando-a de fedida, é crime. 
Se pega, a pessoa tem de prestar contas à Krellior, a guarda 
de segurança do reino que não é benquista por ninguém, nem 
mesmo pelos nobres que não são incomodados por ela e que 
fazem vistas grossas para sua violência. Temendo problemas, 
as pessoas se calam e os novatos - visitantes ou moradores - 
são aconselhadas a se conterem. Longe dos locais públicos, no 
entanto, a história é outra tanto para os comuns – cidadãos 
sem afiliação a uma casa nobre ou algum ricaço local – quanto 
para os nobres.

O mau cheiro é o menor problema dos comuns, pois, na 
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maioria das vezes, também cheiram mal ou pelo menos é o 
que deles dizem nobres e abastados. Os comuns são vistos 
como desleixados, deixando restos apodrecer, lançam suas 
fezes nas ruas e, com seus restos, alimentam ratos, a maior 
população da cidade, além de pequenos animais. A putrefação 
algumas vezes também alcança os mortos. Se a família não 
tem recursos para recolhê-lo e lhe dar enterro decente, dei-
xam-no na rua. Talvez, assim, seja recolhido e enterrado. Na 
maioria das vezes, não é. O fedor da cidade, então, aumenta.

A cidade, no final, é dividida entre os que tem – ricos e no-
bres – e os que vivem das migalhes da riqueza que circula por 
Ruttark, unidos pelo fedor comum que exalava. O que atrai 
para ela visitantes e novos moradores é o poder e o dinheiro. 
E eles chegavam em busca de oportunidades, sejam nobres 
dos vários domínios, abastados comerciantes, financistas que 
comandavam os negócios e os mais humildes, gente do povo. 
Juntos, nobres e abastados tem o verdadeiro poder em Ruttark. 

Aparentemente aberta, a cidade tem um outro lado. Nele 
trafegam informações e interesses comerciais e financeiros, 
acertados longe dos olhares do público. No final, o que move 
Ruttark é o dinheiro e na busca dele todos se unem – pobres, 
ricos e nobres. Para alguns, o necessário à sobrevivência. Para 
outros, multiplicar o que tem, ampliar seu poder, ganhar mais 
espaço e esmagar o concorrente. Nesse universo, a informação 
reina e significava dinheiro, movimenta o mercado e subsidia 
redes espalhados por todos os níveis sociais, com gente espe-
cializada em colher e reunir informações, apurando-as e as 
vendendo pelo melhor preço. Tudo feito nas sombras.

Uma dessas organizações é o Círculo Dourado. Embora 
este não seja seu principal objetivo, a coleta de informações é 
que lhe deu poder e atraiu adeptos. Aos que conseguem nele 
entrar, é recomendada e ensinada discrição. Internalizando os 
princípios da organização, progridem e a cada degrau que gal-
gam são mais recompensados, lucrando. O Círculo, no entanto, 
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não é o único que busca informações, nem detém a principal 
rede. Há outras – várias delas – e algumas são maiores.

 Mais ou menos eficientes, todas trabalham com mercado-
ria que muitos querem comprar. E não apenas os muito ricos, 
os magnatas. Também os nobres tem suas redes, como os van 
der Vliet e os M´Kura-Torg, as duas mais poderosas famílias 
do reino. Rivais, disputam a primazia da influência sobre ou-
tras famílias nobres e se valem de redes próprias, laboriosa e 
longamente articuladas. À parte, uma das mais visíveis é a do 
rei Joran VI, abastecida por guardas e informantes de todos 
os quilates em busca de recompensa. Habilidoso, ao longo de 
seu reinado conseguiu várias conquistas, sempre através de 
terceiros.

Nenhuma das redes tinha a eficiência das prostitutas, não 
as da rua, que se entregavam a troco de quase nada. Nos 
bordéis e sobretudo nos mais dispendiosos, com jeito e bem 
orientada uma prostituta se transformava em mina de infor-
mações. Ao lado delas nobres e poderosos se abriam, con-
tavam vantagens, expunham ideias e falavam de acordos e 
projetos. Silentes, sem demonstrar interesse, ouviam. E depois 
passavam a informação à frente, o que lhes rendia bônus, 
maiores à medida que a informação fosse mais valiosa. E nem 
eram os donos dos bordéis que detinham essas informações. 
Eles vendiam sexo bem remunerado, mas não eram os desti-
natários do que as prostitutas ouviam. Vendendo a informação 
fora conseguiam melhores resultados e tinham clientes fixos e 
eventuais, aumentado a competição entre os que necessitavam 
saber e visavam apenas o lucro. Olhando a cidade por trás das 
cortinas e tomando seu panorama, era o que as pessoas viam. 

Mas para os que viviam em Ruttark, o ápodo de “cidade que 
fede” não era verdadeiro. O que revelava o verdadeiro espíri-
to da cidade era a colheita de informação. A capital do reino, 
antes de tudo, era a “cidade da busca de informação”. Sua 
busca envolvia nobres, magnatas e os que agiam na sombra e 
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que detinham, muitas vezes, o poder real de puxar cordões. 
Nesse universo de informações e contra informações, trafega-
vam atores e personagens vistos como inexpressivos e que não 
ameaçavam ninguém, mas que tinham boas malhas de in-
formação, baseadas na confiança, no espírito solidário de “me 
ajuda que te ajudo” e em laços de afetividade. Essas correntes, 
muitas vezes, eram formada por centenas de elos. Quando 
fechados, geravam renda compartilhada, indo dos mendigos 
postados em pontos estratégicos, às prostitutas, pequenos ne-
gociantes e alguns nobres. 

Mas e o reino? 
Se a pergunta fosse feita por um estrangeiro, responder 

demandaria longa explicação. O Reino, na verdade, era ficção. 
O real poder político estava com as casas nobres – nove, ao 
todo – e com seus líderes, mas, mesmo assim, era desigual. 
Delas, duas se destacavam, os van der Vliet e os M´Kura-Torg, 
rivais milenares que disputavam palmo a palmo o poder, com 
a balança pendendo em favor dos primeiros, considerados 
mais habilidosos e com mais a oferecer a seus aliados – casa-
mentos, apoio comercial, militar, etc. A disputa, os conchavos, 
os acordos acabavam tirando as decisões políticas mais impor-
tantes da capital do reino. Quando os nobres chegavam para a 
reunião anual do Conselho do Reino tudo estava decidido. O 
encontro era apenas formal, homologava decisões acordadas 
entre os próprios nobres, mesmo que houvesse oposição a elas. 

O Conselho é o mais alto organismo do reino, com poder 
acima do rei. Cabe a ele fixar as diretrizes de Governo e, ao rei, 
executá-las. No período de reuniões, que durava às vezes mais 
de mês, a cidade florescia, enchendo-se de nobres, cavaleiros 
e acólitos que lotavam os prostíbulos, movimentavam o co-
mércio e ampliavam o mercado de informações. Novas opor-
tunidades de negócios, empréstimos e alianças temporárias 
surgiam, fossem no campo político ou não. 

Como a reunião do Conselho estava próxima, os preparati-
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vos tinham começado e deixava a cidade ansiosa, embora, de 
antemão, sabia-se que os van der Vliet, mais uma vez, am-
pliariam seu poder e importância. As outras casas, incluindo 
os M´Kura-Torg, viriam a reboque do que a milenar família 
construiu com habilidade.

Do ponto de vista histórico, foram os van der Vliet que 
começaram a unificação. A base usada foi mostrar que, unidos, 
eram maiores e melhores que sozinhos. O primeiro passo foi 
acabar com as guerras e disputas que afetavam as famílias e 
seus domínios. Mais poderosos economicamente, os van der 
Vliet  conduziu com cuidado a unificação, usando o conven-
cimento para mostrar aos nobres que seria melhor para seus 
domínios. A maior dificuldade foi o reconhecimento de um rei 
que, pelo menos em tese, estaria acima dos domínios. 

Os primeiros acordos trouxeram paz entre os domínios 
que os haviam assinados e resultaram em prosperidade. Com 
isso, a ideia da unificação foi se expandindo e levou as casas 
reunidas a concordaram com a criação do Reino dos Nove 
Domínios que, inicialmente, eram 10. No arranjo político, um 
deles, Kenderin, menor e mais fraco, aceitou tornar-se rei com 
a garantia de hereditariedade, criando a primeira casa real do 
reino e a permanência da família como dinastia. Foi o início de 
um tempo de paz. O poder, no entanto, permaneceu nas mãos 
de quem já o detinha e havia descoberto ser a paz mais lucrati-
va que a guerra.

Os anos se sucederam e séculos se passaram. Aos poucos o 
Reino dos Nove Domínios foi sendo consolidado e as frontei-
ras internas desapareceram, ficando só a externa. A área geo-
gráfica de dois continentes passou a respeitar regras comuns, 
mas manteve comportamentos e regras específicas em cada 
um dos domínios. A paz entre os poderosos se consolidou e os 
conflitos passaram a ser resolvidos com conversas e acordos. A 
guerra se transformou em memória distante, mas os cavalei-
ros, as justas e, sobretudo, as rivalidades permaneceram. 
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Com a permanência da paz, as reuniões do Conselho acaba-
ram se transformando em celebração, oportunidade de pres-
tarem vassalagem ao rei e festejarem. De início, cada domínio 
queria mostrar seu poderio. Aos poucos e com a aproximação 
entre eles, celebravam juntos as festas comuns, promovidas 
sob a égide do rei. Era a oportunidade de mostrar aos comuns 
que o Reino existia, tinha esplendor e reafirmar a importância 
do rei, do Reino e da forma escolhida para uni-lo. Era também 
a oportunidade que muitos buscavam, o que enchia a cidade 
de gente do Reino e de fora dele.

Uma semana antes da chegada dos nobres e suas comiti-
vas, a cidade já fervia, o porto estava cheio, os comerciantes 
se preparavam esperando ver as vendas crescerem, os bancos 
prospectavam novos negócios e fechavam outros e o rei se 
preocupava. Dele, formalmente, era o encargo de proteger a 
nobreza. Qualquer falha lhe seria atribuída, gerando inimiza-
de. A guarda Krellior ficava mais atenta, apertava a segurança, 
estabelecia controles mais rígidos e afinava o recolhimento 
de tributos, acréscimo bem-vindo aos cofres do rei. Banquetes 
eram planejados, atrações contratadas, festas programadas, 
lutas acertadas, torneios programados, a cidade se modificava 
e até o seu mau cheiro parecia diminuir, fruto da limpeza pro-
movida e vigiada pela guarda real. O Reino dos Nove Domí-
nios se reafirmava e ficava na expectativa dos novos acordos, 
de quem iria se casar e de mudanças que poderiam afetar 
negócios e planos em andamento. O dinheiro rolava solto e 
fazia a cidade sorrir.

O clima era de otimismo, embora ninguém soubesse o que 
iria acontecer. Mas todos, sem exceção, esperavam lucrar.
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“EU TENHO UM NOME”

Reint Venpoort era um comum. Aliás, como mais de 90% 
dos que viviam na cidade, assim considerados pelos donos do 
poder político e econômico. 

Vestido da forma simples, confundia-se com o mais comum 
dos cidadãos locais que começavam a se aglomerar para ver o 
desfile. O anúncio da chegada a Ruttark de Syla M´Kura-Torg 
tinha agitado o populacho, ávido pelas belas figuras dos no-
bres que desfilavam pela cidade até o alto pórtico do castelo do 
rei, onde eram acomodados, juntando-se a outros iguais.

Venpoort não era um igual. Ou melhor, era. 
Ele fazia parte da maioria da população de Ruttark, pesso-

as comuns, a base em que se sustentavam centenas de nobres 
espalhados por dois continentes e algumas ilhas. Ao contrário 
da maioria, não gostava de desfiles e foi se afastando de sua 
passagem, chegando ao alto de um outeiro que lhe dava vista 
para o porto e para a entrada do castelo real. Procurou um 
lugar confortável, sentou-se e ficou observando. O que viu lhe 
ficou na memória e podia relatar com todos os detalhes, come-
çando pela chegada do grande navio que exibia o estandarte 
da casa Torg, o grande urso no topo da montanha. Era como se 
anunciasse bem alto: eu tenho poder.

Mas Venpoort tinha visto mais. O navio atracara e dele 
começaram a descer pessoas antes que houvesse movimenta-
ção de cargas. Uma liteira esperava próximo e, de seu ponto 
de observação, acompanhou a jovem que, cercada de aias, se 
encaminhou para ela. De longe, só a viu de relance, mas foi o 
bastante para que seu cabelo da cor de fogo o impressionas-
se. Ela e duas aias entraram na liteira, fechando as cortinas. 
Oito carregadores se alinharam, levantando-a e começando 
a caminhar em direção ao palácio. À frente, dos lados e atrás 
dela guardas da Krellior cuidavam da segurança e afastavam 
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os curiosos, deixando o caminho limpo para a filha de quem 
muitos consideravam o homem mais poderoso do reino. Pe-
los cálculos de Reint, o cortejo durou cerca de meia hora e, no 
percurso, por alguma vezes viu a cortina ser afastada e uma 
mão acenar para os cidadãos concentrados e curiosos. Se Reint 
fosse um ladrão, não havia melhor oportunidade. Mas não era. 
Viu alguns agindo e sentiu pena de quem tinha perdido suas 
parcas economias sem nem mesmo sentir. Se pudesse, faria 
alguma coisa, mas os mestres o haviam proibido de interferir 
ou se fazer notar.

Reint Venpoort aguardou que os portões do palácio se 
abrissem e o cortejo entrasse. Então, levantou-se e seguiu seu 
caminho. Tinha um relatório a fazer, mas não se apressou, 
caminhando como se tivesse um destino mas não tanta pressa 
de chegar nele. Cruzou ruas, passou por becos, entrou e saiu 
de tavernas, cruzou com guardas e vendedores e, finalmente, 
chegou a uma rua sem saída. Parou à sua entrada e voltou-se, 
observando, como se estivesse em dúvida se era ali mesmo que 
precisava estar. Hesitou, ameaçou voltar e, de repente, tomou 
a decisão e seguiu adiante, até a penúltima casa, onde entrou 
sem bater. Fechou a porta e adiantou-se, sabendo, mesmo na 
penumbra, onde estava o banco e sentou-se, esperando, cer-
cado pelo silêncio. A vida, lhe diziam os mestres, era uma 
espera constante. O silêncio era um de seus componentes mais 
preciosos. Usando-o, um bom observador podia ver melhor o 
mundo, captar detalhes, sons e cores que compunham a sua 
história. E era para isso que estava sendo treinado e vinha me-
lhorando. Sentiu a aproximação de três pessoas, o que o sur-
preendeu, já que esperava encontrar apenas o mestre. Respirou 
fundo e relaxou.

Os três entraram, também se sentaram e ficaram em silên-
cio, observando-o. Ele aguardou.

- Muito bem. Você chegou no horário certo e fez o percurso 
de forma correta. Ninguém poderia dizer que estava vindo 
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nesta direção ou que tinha um objetivo. Foi bem executado.
Não era a primeira vez que recebia elogios, mas ficou sur-

preso. Não estava tão certo de ter acertado e talvez fosse esse 
convencimento que os mestres estavam provocando.

- Mestre, desculpe, mas acho que cometi alguns equívocos 
que poderiam ser identificados por um bom observador. Gos-
taria de relatá-los, se me permitir.

- Ótimo. Vejo que seu senso de observação está melhorando. 
Conte-nos a história completa e no seu desenvolvimento apon-
te os pontos onde acha que errou. Vamos analisar.

Reint Venpoort tomou fôlego e começou:
Havia observado a aproximação do navio, notando que era 

diferente dos usados para o transporte de pessoas. Era maior, 
mais sólido e além das grandes velas tinha remos. Pelo seu 
cálculo poderia usar até 80 remadores, o que não era comum 
em navios mercantes. Apesar disso, não viu remos ou remado-
res. A aproximação do cais foi feita com cuidado e, enquanto a 
fazia, nenhuma outra embarcação sequer se aproximou dele. 
Quando atracou, a guarda já estava presente, isolando seu 
perímetro e permitindo a livre movimentação de quem de-
sembarcava. Os krellior tinham uma postura passiva, apenas 
aguardando a movimentação do navio até que começaram a se 
mover.

Com o navio atracado, uma ponte foi descida e nela coloca-
dos corrimãos. O primeiro grupo a deixá-lo, pela aparência, 
era gente da segurança da família Torg, embora não pudesse 
ser assim identificado pela roupa. Eram 10 e escrutinaram o 
local, tomando lugar ao lado da guarda. Só então os passagei-
ros começaram a descer. Primeiro, as aias. Depois, auxiliares 
e, por fim, a própria Syla, acompanhada de outras aias. Ao 
deixar o navio, não parou, indo direto para a liteira à espera. 
Quando a liteira começou a andar, os guardas que haviam 
descido do navio continuaram ao seu lado, cercando-a, como 
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se não confiassem nos krellior. Ele acompanhou o cortejo, ven-
do a reação da multidão curiosa à sua passagem, mas que ia 
sendo afastada pela guarda, abrindo espaço para o cortejo.

Ao longo do percurso a cortina se abriu quatro vezes e 
apareceu uma mão, acenando para o público, que aplaudiu. Os 
que a viram, pensaram ser Syla quem acenava, mas a propor-
ção da mão era diferente, o que indicava ter a ação sido feito 
por uma das aias que a acompanhava, demonstrando o cuida-
do extremo com sua segurança. Havia, de parte dos guardas 
– krellior ou não – uma tensão latente, como se esperassem 
que alguma coisa acontecesse no trajeto. A importância da 
recepção e da segurança da jovem haviam sido dada por quem 
estava comandando o pelotão, o chefe da guarda, sir Kalevi 
Otila. Além dele, havia outros oficiais altamente ranqueados. 
Não podia afirmar com certeza, mas ficou com a impressão 
que todos eram do Primeiro Círculo que, normalmente e como 
os mestres sabiam, só cuidavam da segurança real.

A guarda e a segurança se preocuparam apenas com a 
jovem e suas acompanhantes. Nada mais foi transportado, em-
bora muitas coisas tenham sido descarregadas do navio, sendo 
depositadas no pátio sob a supervisão do que, ao longe, pare-
ciam marinheiros. Para esses bens não havia segurança refor-
çada, apenas a vigilância comum do porto e do próprio navio, 
pois os marinheiros não tinham sido liberados, pelo menos 
até terminar sua observação. Do porto ao castelo, o trajeto foi 
feito nem tão lento que parecesse preguiçoso, nem tão rápido, 
que mostrasse pressa, mas os passos dos carregadores tinham 
muito de marcial, sincronizados. A liteira, à primeira vista, era 
comum, embora confortável. Não tinha marca de armas, nem 
emblemas, o que contrastava com o aparato que a protegia, 
servindo de indicação que transportava alguém considerada 
muito importante. 

Na chegada ao castelo tudo foi sincronizado. Quando a 
liteira ia se aproximando, as portas começaram a ser aber-



 O HERÓI DO REINO      17

tas, evitando que o cortejo tivesse de parar e esperar. Parte 
da guarda se afastou e passou a cobrir a retaguarda, como se 
quisesse impedir qualquer ataque vindo da parte traseira do 
cortejo. Os carregadores, no mesmo passo, ultrapassaram os 
muros do castelo e as portas foram novamente fechadas. Os 
guardas krellior não entraram, desviando-se para o quartel 
da guarda, que ficava próximo. Apenas o comandante seguiu 
com o cortejo. Pela abertura, dava para ver que havia outro 
pelotão à espera da visitante. Com os portões fechados, espe-
rou mais algum tempo, vendo se haveria movimento. Não viu 
nenhum que pudesse levantar suspeita, mas observou que os 
muros do castelo pareciam ter ganhado reforço na segurança. 
Com sua tarefa terminada, fez o percurso de volta, garantindo 
que ninguém o seguia e que nem era notado.

Ao concluir o relato, ficou em silêncio, novamente aguar-
dando.

- Foi uma ótima observação, rica e com detalhes sutis. Você 
está melhorando. Obrigado. Está dispensado.

Venpoort nada fez e continuou sentado. Os mestres levan-
taram-se e saíram. Quando já não mais ouvia seus passos, 
também se levantou, dirigindo-se a outra porta da habitação. 
Abriu-a e deparou-se com uma escada, que desceu com cuida-
do e no escuro. Contou os degraus: eram 50, cerca de 10 me-
tros. Ao chegar ao fim, entrou em um amplo aposento confor-
tavelmente mobiliado e que tinha janelas amplas, tornando-o 
bem iluminado. Sobre a cama, estava sua roupa e, mais adian-
te, a banheira fumegava, indicando que tinha sido abastecida. 
Despiu-se, dobrou cuidadosamente as roupas e entrou na água 
quente, lavando-se cuidadosamente. Relaxado, levantou-se e se 
enxugou, vestiu a roupa sobre a cama e conferiu no espelho ao 
lado dela se tudo estava certo. Sim, tudo conferia. Quem ar-
rumara as roupas não tinha esquecido de nada. Além do que, 
haviam sido lavadas e passadas, o que as deixava impecáveis. 
Foi um ótimo trabalho, mas não tinha a quem agradecer, já 
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que quem o fizera iria continuar anônimo, como ele próprio. 
Ninguém, a não ser os mestres, o tinha visto. Ninguém podia 
identificá-lo. Ninguém sabia o que estava fazendo. Ao chegar 
ao quarto e trocar de roupa, passou a ser ninguém, um entre 
muitos. Ao virar-se para sair, sorriu com o pensamento que 
lhe ocorreu:

“Não sou ninguém. Eu tenho um nome”.
A pessoa que desceu mais algumas escadas e abriu a por-

ta que dava para rua, já não era Reint Venpoort. Por algumas 
horas viveu um personagem, incorporando jeitos e manei-
rismos que o identificassem como um comum, um ninguém. 
Conseguiu, cumpriu sua tarefa e foi elogiado por ela. Dera 
mais um passo, mas muitos outros tinham de ser caminhados 
até chegar ao final do caminho  iniciado há alguns anos quase 
que por acaso. Havia ouvido muitas histórias sobre o Círculo 
Dourado e o que seus adeptos faziam. Por considerar sua vida 
muito calma, vivia sonhando em entrar para a sociedade, ser 
treinado, viver emoções e, mesmo assim, manter seu nome, 
sua identidade. Podia ser um ninguém temporariamente e 
reassumir seu nome. Era o que lhe tinham dito sobre a adesão 
à sociedade. Queria pertencer a ela, mas não sabia como, já 
que havia entre seus integrantes um juramente de segredo que 
os impedia de contar que dela participavam. O seu interesse 
foi notado e foi abordado. Indicaram-lhe uma casa na cidade 
velha e foi procurá-la. Bateu à porta e ninguém respondeu. 
Testou-a e estava aberta, então entrou. Assim que o fez a porta 
fechou-se às suas costas. Assustou-se, pensando que tinha 
caído em uma armadilha.

- Não tema. Nada lhe acontecerá. Queremos lhe fazer algu-
mas perguntas e, dependendo de suas respostas, podemos lhe 
oferece um lugar na sociedade. Mas esta conversa só irá pros-
seguir depois de ouvirmos seu juramento de que nada do que 
fizermos aqui será revelado, seja aceito ou recusado.
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Ele fez o juramento, respondeu perguntas e foi admitido 
como aprendiz, o nível mais baixo da sociedade. A partir da 
adesão, como os outros integrantes, deixou de ter um nome, 
posto, posição, qualquer coisa que o identificasse com o mundo 
exterior. Tinha, de outro lado, tarefas que deveria cumprir. Às 
vezes, elas faziam sentidos. Outras, não. Mas ficava pensando 
que havia uma rede de associados e que, em algum momento, 
as informações deveriam ser organizadas, mostrando um ce-
nário muito maior do que os fragmentos que ele – e certamen-
te muitos outros – colhia. Por ser de sua natureza, dedicou-se 
às tarefas e começou a receber os primeiros elogios. Tinha 16 
anos quando começou. Agora, tinha 20, próximo de 21, e há 
muito tinha deixado de ser aprendiz. Estava no nível 6, um 
longo caminho para chegar ao 70, o mais alto deles, e transfor-
mar-se em mestre. Sua vantagem é que aprendia rapidamente, 
sempre ávido por novas informações. Em pouco tempo, foi 
vendo o seu real mundo de forma diferente, podendo identifi-
car as ligações, antecipar as artimanhas e as manobras. Tor-
nou-se ótimo observador de pessoas, de comportamentos e de 
gestos, o que o vinha ajudando a ser, ao mesmo tempo, bem 
informado e muito discreto.

Jovem e com vigor, tinha outros compromissos de aprendi-
zado e eles eram bem variados. Sorridente, bem humorado e 
de fácil relacionamento, vivia cercado e cercando-se de pesso-
as importantes, entre aquelas que podiam ser importantes no 
reino. Seu nome verdadeiro era o primeiro a lhe abrir portas, 
mas não gostava de usá-lo como chave. Ao contrário de vários 
outros – amigos e conhecidos, apenas – não tinha vida mun-
dana intensa. Sim, ia ao bordel, divertia-se. Bebia, participava 
de torneios, ganhando ou perdendo e não recusava o sexo 
casual, que limitava já que não queria ligação permanente 
com ninguém, muito menos gerar filhos bastardos. Acreditava 
no amor e que só se casaria quando o encontrasse. Sonhador, 
via nos heróis do reino alguns de seus modelos, embora sa-
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bendo que dificilmente igualaria os feitos deles. Sua vida era 
boa, opulenta, descompromissada e alegre, mesmo quando se 
transformava em ninguém e percorria as ruas de Ruttark com-
portando-se e, na verdade, sendo alguém do povo.

Um dos ganhos que conseguiu com o aprendizado no Cír-
culo Dourado foi identificar outros integrantes e ficou surpreso 
ao descobrir que alguns deles tinham nomes, como ele. Mas a 
sociedade era eclética e nome não era requisito para dela par-
ticipar. Sua criada, por exemplo, era adepta e tinha grau mais 
elevado que ele. Ao descobrir, pensou que a relação deles iriam 
mudar, mas nada aconteceu. Ela continuou se portando como 
antes e ele fez o mesmo. A descoberta lhe fez penetrar em ou-
tro mundo, o secreto, onde as pessoas vivem vidas diferentes. 
Até então, tinha encarado a participação quase que como diver-
são. Ao se ver cercado de outros integrantes, começou a mudar 
de posição. A teia da sociedade era imensa e, talvez, soubesse 
mais dele que ele próprio. Foi quando se despiu do nome e po-
sição e, como um comum, passou a participar de encontros dos 
“dourados”, como eram chamados os integrantes do Círculo. 
Foi por curiosidade, no início, mas acabou aprendendo muito. 
Uma das descobertas foi que informação era poder.

Despreocupado e contente foi percorrendo as ruas que o 
levariam ao seu novo destino.  Ao se aproximar dele, parou e 
ficou um tempo observando. A rua estava vazia, mas não po-
dia garantir que não havia olhos à espreita. Estava no horário 
e não podia esperar mais. Tinha um compromisso e não podia 
se atrasar. Avançou, aproximou-se de uma porta grande e deu 
três batidas em sequência. Ela foi aberta.

- Estava preocupado com sua chegada. Estão lhe procuran-
do. Apresse-se, pois está atrasado e se não chegar a tempo vai 
ter problema.

Ele não disse nada, mas acenou com a cabeça e sorriu, 
seguindo seu caminho. Não estava preocupado. Iria chegar a 
tempo.



 O HERÓI DO REINO      21

CABELOS DE FOGO 

O Grande Salão do palácio real estava apinhado e havia 
dois motivos. 

O primeiro, a presença de Syla M´Kura-Torg. Era sua pri-
meira vez na corte e a curiosidade para vê-la e encontrá-la era 
enorme. 

O segundo, a reunião do Grande Conselho, que havia trazi-
do a Ruttark líderes e familiares das nove grandes casas, além 
de integrantes de casas menores, acompanhando a comitiva 
de seus lordes. Uma cerimônia formal, que reunia a nobreza, 
servia para apresentar as famílias, anunciadas de forma sole-
ne, respeitada a ordem de antiguidade. O último a ser anun-
ciado era o rei. Dos nove domínios, a família M´Kura-Torg era 
a antepenúltima. A van der Vliet, a penúltima, a mais antiga e 
tradicional do reino. 

A grande expectativa era para a entrada dos Torg, não pelo 
seu líder, mas pela primeira aparição da filha que poucos co-
nheciam. Os relatos diziam que era linda e capaz de despertar 
suspiros nos homens. A expectativa era que sua apresentação 
seria o ponto culminante da longa e chata solenidade. Ela era, 
na verdade, a única novidade da festa que se repetia todos os 
anos.

Neste clima, quando Peeter van der Vliet chegou às depen-
dências da família, que antecediam o salão, seu pai o olhou 
com severidade e perguntou:

- Onde andavas? Procuramô-lo e não o encontramos. Sa-
bes que é importante participar dessa chatice. Não preciso te 
avisar, não é?

- Desculpe, excelência. Ninguém me avisou desta chatice. 
Não sou nenhum animal de raça para ficar exposto à curiosi-
dade. Se gostas por que não participas sozinho.
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- Não sejas insolente. Sabes que é necessário. Então, cala-te.
Peet se calou, até porque não ia discutir em público com o 

pai. Mas achou que Loxias havia entendido que fizera uma 
ironia. Seu pai tinha traços de sorriso quando lhe respondeu, o 
que lhe deu esta convicção. Colocou-se, então, ao lado de Theis, 
seu irmão mais velho e herdeiro do domínio. O irmão mais 
novo de Peet, Remko, havia ficado em Belltown, assim como a 
caçula Elina. Por princípio, o pai nunca trazia toda a família às 
reuniões do Conselho. 

Se estava ali era exceção, pois vivia em Ruttark,  mas ainda 
obrigado à etiqueta do reino. Foi dele a iniciativa de morar 
na cidade, mas a anuência do pai lhe trouxe carga adicional, 
preparando-se, estudando e ficando pronto para substituir 
seu irmão em caso de necessidade. Diferente de outras famí-
lias, Loxias achava que os três filhos tinham de se preparar e 
Peet beneficiou-se dessa visão, que completava sua avidez por 
conhecimento. De domínio importante, não era modesto, mas 
julgava-se realista e esse realismo lhe dizia que estava mais 
preparado que o irmão para ocupar o lugar do pai, assumindo 
o mando da família. Mas não tinha essa ambição. O lugar era 
de Theis e o irmão tinha seu apoio incondicional. 

Era hora de começar a colher informações e seu pai foi o 
primeiro alvo.

- Pai, o que sabes sobre a filha do Torg? Já a viste?
Peeter havia mudado de forma natural para a linguagem 

mais culta que o pai e a família usavam. No seu dia a dia fala-
va e agia de outra forma, mesmo que não se esquecesse do seu 
nascimento nobre, de sua origem. Ali na corte, por não ser o 
herdeiro dos van der Vliet, não precisava dar exemplos, o que 
seu irmão tinha de fazer. E um dos benefícios era não precisar 
manter a linguagem mais empolada adotada pelos figurões do 
reino.

- A franguinha dos Torg? Só a vi quando era menina. Di-
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zem que se transformou em bela mulher. Se for verdade, po-
demos fazer um acordo para casá-la com o Theis.  Acho o pai 
dela um imbecil, sabes, mas não recusarei uma boa aliança.

Peet teve de se segurar para não dar uma gargalhada. 
Certamente, se alguém dos Torg ouvisse o pai, não ficaria 
satisfeito, o que podia incrementar a rivalidade entre as fa-
mílias. Loxias, no entanto, parecia não se importar. Se estava 
em um jogo de poder, todos sabiam que sua casa era a mais 
poderosa do reino. Se os Torg achavam que lhe podiam fazer 
frente, estavam enganados. Seu poder era não só baseado na 
antiguidade da família e em sua riqueza, mas principalmente 
nas alianças construídas. Das nove grandes casas, cinco eram 
aliadas dos van der Vliet. Os Torg tinham apenas um aliado 
fiel. A outras grandes casas se diziam independente, apoian-
do os lados dependendo de seus interesses, o que as torna-
vam odiadas pelos outros. No entanto, não se preocupavam e 
prosperavam.

Peeter ficou na dúvida se a referência ao casamento era 
verdadeira ou não. “Será que os Torg propuseram o casamen-
to? Se a iniciativa tivesse partido deles, havia outras razões 
por trás? Ou foi o pai que realmente pensou nele?”. Queria as 
respostas, mas não as procuraria com o pai. Provavelmente 
não as conseguiria dele. Iria fazer o trabalho de inteligência, 
descobrindo a razão da súbita vinda de Syla M´Kura-Torg à 
corte. Até então, o pai a tinha escondido dos olhos externos no 
inexpugnável castelo de sua montanha preferida. “Por que a 
estava exibindo como a um cavalo de raça?”. Era a questão cen-
tral que teria de ser respondida. O difícil seria obter a resposta. 
Ao mesmo tempo em que imaginava como consegui-la, come-
çou a andar, seguindo o cortejo após o anúncio da presença de 
sua família. Depois dela, só a família real. Ao passar, fez um 
pequeno sinal para Ana-Liisa, a princesa de quem se tornou 
amigo. Tinham a mesma idade e, durante algum tempo, che-
gou a pensar que não seria ruim casar-se com ela.
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E foi meio distraído pelos pensamentos que se aproximou 
da família Torg. Ao lado de Govert, seu chefe, não estava o fi-
lho, seu sucessor, mas Syla, a “franguinha”, como o pai a havia 
chamado. Assim que a viu não conseguiu afastar os olhos. E 
ficou surpreso ao ver que também ela o encarava e seus olhos 
se encontraram. Ela esboçou um leve sorriso, mas logo baixou 
os olhos, como se tivesse ficado tímida. Continuou olhando-a 
e medindo-a. Era alta para o padrão das mulheres nobres, um 
pouco mais baixa que ele com seus mais de 1,90m. Vestida 
com esmero, mas não de forma ostentatória, seu vestido era de 
bom gosto, pelo pouco que entendia da vestimenta feminina. 
Era esguia e com formas bem delineadas. Seu rosto era quase 
redondo, característico da família. Tinha boca carnuda, mas 
discreta e, surpreendentemente, olhos verdes, o que ressaltava 
o seu brilho. Mas o que a destacava mesmo no rol das belas 
mulheres presentes eram os cabelos. Não eram louros, nem 
vermelhos, mas ficavam entre estes dois tons, o que lhes dava 
uma coloração como o pôr do sol.  Eram cabelos de fogo. E ele 
estava encantado.

No trajeto até o nicho de sua família, não tirou os olhos de 
Syla, não vendo que o pai o observava. Quando se virou e o 
viu, ele lhe sorria com satisfação. Peet detestou ser pego em 
flagrante. Não gostava de deixar a guarda abaixada, princi-
palmente para Loxias, especialista em pegar os filhos, amigos 
e adversários em situações difíceis. Mas devolveu o sorriso, 
fazendo um aceno positivo com a cabeça e voltou a observar 
a “novidade”, que era Syla, embora o fizesse de maneira mais 
discreta. Sentiu impulso de ir até ela, apresentar-se e estabe-
lecer contato, perguntando-lhe como era sua terra, que não 
conhecia. Talvez ela lhe pedisse para falar de Ruttark, do palá-
cio, da sociedade local, das filhas de outros nobres e proporia 
ser o seu cicerone pela cidade. Duvidava que aceitasse, mas se 
tivesse oportunidade não deixaria de tentar. Sua observação 
foi recompensada e, por mais de uma vez, os dois cruzaram os 
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olhares, com Syla logo desfazendo o contato. Podia estar erra-
do, mas achava que, nestes momentos, seus olhos alcançavam 
um brilho maior.

Não havia dúvida que Syla seria o centro das conversas e 
fofocas do reino nos próximos dias. Do lado masculino, muitos 
iriam sonhar com ela, por ser bom partido, primeiro, e pela 
beleza, depois. Do feminino, veriam seus defeitos e deixariam 
à mostra a inveja contida de ver a filha de outra grande casa 
brilhar nos salões reais. 

De ponto de vista de Peeter, a maioria das jovens da corte 
era fútil e a vida social o ponto central de suas vidas. A fofoca 
vinha em segundo lugar e o que a marcava eram os defeitos 
dos outros, os erros cometidos, os deslizes de etiqueta e, por 
fim, os namoricos, abertos ou escondidos, em que o par tinha 
problemas, não importava quem fosse. Não seria diferente 
com Syla e o jogo seria incrementado por rapazes que não ti-
nham a mínima chance de conquistar a nova beldade. Mesmo 
com visão crítica, Peeter se envolvia nestes jogos e se divertia 
com o que diziam de outros jovens e de suas acompanhantes 
ou pretendentes. Mas nunca foi muito ativo, proponente que 
inicia a fofoca ou a espalha. Os anos vividos sob a égide do pai 
lhe ensinaram a ser discreto e acumular informações. Podia 
ser que um dia precisasse delas.

Outro aspecto marcante na vida de Peeter era o de ser 
calculista. Sempre media causas e consequências do que fazia, 
evitando passos errados ou que chamassem a atenção. Apren-
deu a manobrar nos meandros do palácio e lidar com a etique-
ta que deixava outros enrolados. Não cometia gafes. Prudente, 
esperava para dar o passo certo, na hora certa. Se não era afoi-
to, tampouco era muito paciente. Ali, ao lado do pai e cercado 
pelos familiares – os mais próximos e distantes – arquitetava a 
forma de se aproximar de “cabelos de fogo”.  

Após os salamaleques no grande salão, haveria o banque-
te com número mais restrito de convidados, mas em que sua 
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família – pai, mãe e irmãos – participaria, assim como a famí-
lia Torg. Pela importância, as duas famílias costumavam ficar 
frente à frente e se a oportunidade viesse, faria o primeiro mo-
vimento. Se não surgisse, aguardaria o baile, quando chances 
seriam maiores, pois a boa etiqueta determinava que as don-
zelas deviam dançar com os filhos das famílias importantes, 
se fossem convidadas. Não seria o primeiro, mas a convidaria, 
tomando cuidado para não quebrar a etiqueta. 

Em outras circunstâncias teria fugido do jantar, pois não 
gostava da comida da corte, que não era natural. Preferia 
alimentos sem tanta preparação dos jantares oficiais. Tinha ou-
tras preferências e gostava de escolher suas companhias. Mas 
se a comida não era boa, o vinho era ótimo, dos melhores do 
reino. O fardo da comida ruim e do vinho bom era aguentar 
os chatos, os inoportunos, aqueles que queriam ficar próximos 
dos van der Vliet para mostrar que tinham prestígio. Neste 
caso, não era o Peeter, mas o filho de seu pai. O que importava 
não era ele, mas o nome que carregava. Embora fingisse com 
frequência – e era bom no que fazia – não gostava de fingi-
mentos, principalmente quando se referia às amizades. Como 
dizia seu pai, não existem dois tipos de amigos. Ou você é 
amigo ou não. Não existe posição intermediária. 

Devido ao seu status, gozava de situação ímpar – o que iria 
acontecer com Syla, se ali permanecesse - e não precisava baju-
lar ninguém. O poderio do seu pai era reconhecido e temido e 
bastava para que lhe respeitassem, o que lhe oferecia a barrei-
ra contra a aproximação de quem não desejava e servia tanto 
para homens quanto mulheres. Destas, sabia o conceito que 
dele tinham: bonito, charmoso, rico e poderoso. Era o sonho 
das casadoiras, aquelas à procura de um nome em que se se 
escudar. Mas nunca seria escudo. Ou pelo menos pretendia 
não se tornar em um.

Peeter não se enquadrava no padrão dos nobres. Ao chegar 
aos 13 anos, era mais alto que o pai e os irmãos. Estabilizou 
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quando chegou aos 16 anos. Na corte ou entre as famílias, 
poucos podiam competir com ele. Com olhos quase negros, 
queimado pelo sol de Ruttark e das pradarias, tinha cabelos 
não muito longos, que chegavam aos ombros e se espalhava 
sobre eles. Seu rosto era retangular e os olhos encimados por 
espessas sobrancelhas. No conjunto, essas características o tor-
navam bonito, pelo menos do ponto de vista das mulheres. 

Atlético, praticante de esportes, frequentador de aulas de 
preparação física dada aos guardas, era exímio no manejo de 
várias armas, além de ótimo cavaleiro, praticamente criado 
em cima de um cavalo. E era adversário difícil nos torneios 
da corte. A única coisa em que destoava era na vestimenta. Às 
roupas vistosas, preferia as confortáveis. Seguia as regras de 
se vestir, deixando à mostra o símbolo de sua casa, mas não 
se importava com luxo, em parecer “almofadinha”. Sabia das 
críticas que lhe faziam, mas não se importava.

Nos relacionamentos, era muito parecido com o pai e nos 
quase cinco anos da corte fez muitos amigos, o menor núme-
ro deles entre os nobre, fossem das casas importantes ou das 
menores. O pai, aliás, era seu exemplo. Por mais poderoso que 
fosse, não recusava amizades e estava sempre aberto a ouvir, 
fosse um simples criado ou nobre. Respeitado e não abrindo 
mão de sua autoridade, sua relação com quem estava próximo, 
em casa ou no trabalho, era de respeito e camaradagem. As-
sumia as tarefas mais difíceis e não hesitava em pedir ajuda. 
Protegia os seus, mas punia com rigor quem saísse da linha. 
Ao seu modo, era justo. E foi assim se portanto que ganhou a 
confiança de seus súditos e dos líderes de outros domínios. 

Peet tentava seguir-lhe o caminho cultivando amigos entre 
a nobreza e fora dela. Com certa frequência deixava o conforto 
do palácio para ajudar amigos menos afortunados que ele. Era 
uma mão à disposição. Podiam contar com ele. Conquistada a 
reputação, tornou-se confidente de muitos e foi ouvindo-os e 
conversando que se informava do que acontecia no reino e na 
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cidade. Mas nenhum deles lhe havia dito que “cabelos de fogo” 
viria para a corte e o pegaria de surpresa.

Se tivesse sabido, seus planos estariam prontos. Como não 
soube, teria de improvisar.
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VÁRIAS CARAS

Para dizer o mínimo, ele era diferente. Alto, esguio, quei-
mado de sol, cabelos castanhos batendo nos ombros, um 
cavanhaque bem desenhado, bem vestido, mas sem luxo e um 
andar que a maioria dizia ser engraçado. Ah, e tinha o chapéu, 
diferente a cada vez que aparecia. Ele andava com desenvoltu-
ra pela cidade e era visto em Ruttark com alguma frequência. 
Sempre que alguém perguntava quem era ela, vinha a respos-
ta: é um comerciante de Sazos. E era como comerciante que 
chegava aos locais, se enturmava, conversava e desaparecia. 
Às vezes, ficavam meses sem vê-lo. Noutras, era presente cons-
tante, inclusive nos principais prostíbulos de Ruttark, onde era 
muito bem recebido e disputado pela “meninas”.

O comerciante, no final, não era só um comerciante. Talvez 
por isso evitasse dizer o seu nome. Mas em um dos locais 
sagrados de Ruttark era recebido com reverência e chamado 
“se áus za iryi”, que em tradução aproximada significa “mestre 
dos grandes mestres”, o mais alto grau da Urdak, concedido a 
menos de 10 diferentes pessoas nos nove domínio, em Sazos e 
nas outras terras. Quem o conhecia intimamente – e eram mui-
to poucos – podia afirmar que era um dos homens mais letais 
já existentes e uma das razões é que havia sobrepujado seus 
mestres e professores, que admitiram não terem mais nada 
para ensiná-lo.

Se tinha o seu lado secreto e obscuro, o comerciante, não 
escondia seu lado público, incluindo o seu nome: chamava-se 
Maren Sirak Dawi. Um nome cerimonial que lhe servia muito 
bem e dispensava a necessidade de declinar o seu verdadeiro. 
Na Urdak, a partir do momento em que o aprendiz era aceito, 
adotava nomes cerimoniais, que mudavam à medida do seu 
progresso. Dawit, neste caso, era o reconhecimento de o aluno 
ter passado por todos os níveis e chegado ao último. Entre os 
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que lhe eram iguais – ou próximos – era chamado de “Dawit 
za Iryi”. Mas se alguém lhe perguntasse qual era seu nome, 
daria outro, totalmente diferente e mais apropriado para 
quem, dizia-se, era de Sazos, o maior continente do planeta. E 
foi o que fez, quando uma das meninas de um dos principais 
bordeis, lhe perguntou de onde era, mesmo, e qual era o seu 
nome.

- Sou de Uryedo, que fica ao Norte de Sazos, e é o principal 
porto do continente. É na cidade que ficam os meus principais 
negócios.

- Nunca ouvi falar desse lugar. E o seu nome?
Ele sorriu e o deu. Ela poderia chamá-lo como quisesse, 

mas preferia que fosse pelo primeiro nome, pois lembrava sua 
família e, principalmente, do pai, que perdeu cedo e o que o 
levou a tornar-se quase que um nômade, viajando para vários 
locais em busca de oportunidade de negócios. Olhou-a sorrin-
do e ela reparou que tinha uma pequena tatuagem no peito, à 
altura, do coração, próximo do mamilo esquerdo.

- Ah, isso é coisa da juventude. Eu e um grupo de amigos 
a fizemos para mostrar como éramos unidos. Infelizmente, a 
união não durou muito. Nos dispersamos e a maioria nunca 
mais vi.

Finalmente, o comerciante tinha um nome: Maren Sirak. Mas 
de que lhe serviria ele? Para nada, ele mesmo poderia garantir. 
Maren era um dos nomes mais comuns em Sazos e Sirak era 
um sobrenome tão comum quanto ele. Para ele, o sentido do 
nome era o Dawit no final. Só que, dele, poucos sabiam e menos 
o chamavam por ele. Em Ruttark, apenas dois. Ele continuava 
anônimo, embora presente. Era exatamente o que desejava.

O apelido de “comerciante” lhe servia muito mais que o 
nome real. Com ele, conseguia frequentar lugares a que não 
iria se não fosse visto como um interessado em comprar ou 
vender. E efetivamente, comprava e vendia, trazendo mercado-
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rias de Sazos e enviando outras para o continente. Mas o seu 
principal produto era informações e na busca delas, não estava 
sozinho. Era um dos elos mais importantes de uma das princi-
pais redes da cidade, presente onde havia informação, indo do 
castelo real, à pior espelunca da beira do cais. Ela se entrelaça-
va com outras, operadas por nobres, comerciantes e entidades, 
como o Círculo Dourado e a Igreja, que tinha a maior capilari-
dade dos nove domínios, por ser a religião oficial e hierarqui-
zada, com tudo fluindo dos ramos para o tronco, que ficava em 
Ruttark, centralizada no Sumo Sacerdote.

O comerciante, quando em Ruttark, tinha uma rotina que, 
aparentemente, ninguém tinha percebido. Ficava sempre no 
mesmo lugar, a Estalagem Cavalo Chucro. Ela tinha uma pe-
culiaridade: frente para duas ruas, com entradas independen-
tes, e fundos para uma terceira rua, também com uma entrada, 
conhecida por poucos e utilizadas por quase ninguém. Ele fi-
cava em um dos últimos quartos, já no final do corredor, o que 
lhe dava fácil acesso aos fundos. Era também na estalagem que 
tinha “instalado” seu escritório, recebendo “clientes”, conver-
sando com as pessoas encontrando-se com desconhecidos que 
chegavam e ao final do encontro sumiam.

Se muitos desconhecidos passavam pela sua mesa, também 
a ela chegavam conhecidos. Era o caso de Maique, que chama-
va de amigo. O detalhe é que sempre tinha companhia. Outra 
presença frequente era Moitse, também chamada de amiga, e 
a única mulher a encontrar-se com ele. Os dois tinham longas 
conversas, o que gerava curiosidade. Menos comum e mais 
conhecido era o Nobre. Eventualmente, também sentava-se à 
mesa do comerciante. Sua constante presença na estalagem 
facilitava seus contatos. Quem queria encontrá-lo, iria achá-lo 
lá, evitando que tivesse de andar pela cidade.

Mas o comerciante não era a única personalidade assumida 
por Maren. Ele tinha outras, mas não tinham sido ligadas a ele.

Em uma das ruelas do cais, em uma casa minúscula havia 
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outro pouco conhecido personagem de Ruttark. Quem ali che-
gasse veria a inscrição na porta dizendo “Xzias”. Em tradução 
livre, poderia significar curandeiro. Mas o sentido verdadeiro 
da palavra era “bruxo”. Quem a ocupava tinha uma clientela 
grande, gente do povo em busca de remédio, de uma reza ou 
de uma praga, que o bruxo nunca rogava. Àqueles que a solici-
tavam, explicava:

- Filho, aqui só fazemos o bem. Não executo este tipo 
de serviço.

O bruxo, tal como o comerciante, era esguio, mas diferente 
dele, meio encurvado, resultado de um problema de coluna. 
Outra faceta que o diferenciava do comerciante era a idade. 
Quem tinha contato com ele julgava que tinha, no mínimo, 60 
anos, o que seria o dobro do comerciante. Na minúscula casa, 
imaculadamente limpa, tinha o seu quarto, área privada, e 
um pequeno escritório, onde fazia seus atendimentos. Desde 
sua chegada, ocorrida há menos tempo que o aparecimento de 
Maren, ele tinha se transformado em “médico” de uma parcela 
dos trabalhadores do porte e de muito dos comuns que fre-
quentavam a área, indo de mendigos às prostitutas e, dessas, 
aos pequenos delinquentes.

Ao aprender e dedicar-se à arte de curar e de matar – mes-
mo que não praticasse essa última – o bruxo na sua graduação 
havia ganhado pequena tatuagem. Ela ficava no seu braço 
esquerdo, quase à altura do ombro e era muito simples, forma-
da por três pontos grossos, alinhados horizontalmente, sendo 
cortados por uma pequena flecha com a ponta virada para 
baixo, em sentido diagonal. Se alguém a visse e soubesse o que 
significava, saberia que o “bruxo” era especialista em poções, 
venenos e contra venenos, curandeiro do mais alto grau e um 
adepto da Ordem Upnui, considerada a mais antiga das Terras 
Velhas e formada na época dos Emthees. Em Ruttark, na sua 
categoria, o bruxo era o único. Nos nove domínios havia mais 
três e, em Sazos, mais de 4.
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A versão três do comerciante era ainda mais diferente. Tra-
tava-se de um mendigo que, ao mesmo tempo, era um bardo 
debochado e que ganhava a vida estimulando os passantes, o 
que sempre lhe rendia um bom dinheiro. Diferente dos outros 
personagens, que tinham pleno movimento, era aleijado, o que 
tornava difícil o seu caminhar. Alguns diziam que também 
era surdo. Sua deficiência não o impedia de ser exímio tocador 
de rabeca, velha e nada bonita, mas que oferecia um som que 
chamava a atenção e despertava compaixão nas pessoas. Em 
um único dia em uma esquina movimentada o mendigo fazia 
féria idêntica a de um mês de um trabalhador do porto.

O mendigo não era comumente visto nas ruas, mas sempre 
estava presente quando a cidade ganhava maior movimen-
tação. Na reunião do Grande Conselho, se não todos os dias, 
ele podia ser visto em um dos principais entrocamentos de 
Ruttark, encostado no paredão e com a rabeca ao lado. Quando 
sentia alguém se aproximar, a pegava e tocava uma de suas 
canções, quase sempre acertando em chamar a atenção, di-
vertir e receber alguns trocados em troca da performance. As 
pessoas se condoíam da sua condição, de sua dificuldade para 
andar e lhe recompensavam com moedas, parcas para eles, 
mas riqueza para o homem quase imóvel.

E havia, também, outros personagens menores, usados 
muito eventualmente e em alguma situação específica. Podia 
ser, por exemplo, um observador casual ou um acompanhan-
te de gente mais importante, discreto, confiável e que agia 
na defesa de seu protegido prontamente, evitando quaisquer 
perigos. Era um bom serviço, bem pago e que permitia a ele 
ficar próximo de onde as coisas aconteciam, aumentando suas 
informações.

Às vezes brincando nas conversas com os amigos o comer-
ciante se dizia o homem das mil caras. Os que o conheciam 
bem e eram íntimos, não tinham dúvida que poderia se disfar-
çar e aparecer com várias caras diferentes.
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******
Era o primeiro dia da reunião do Grande Conselho e o men-

digo estava na rua. Chegou cedo, sentou-se, procurando uma 
posição estratégica, colocou seu chapéu ao lado e, no primeiro 
momento, pegou a rabeca e começou a tocar. Acompanhando 
o sol e procurando a sombra, ficou até o meio da tarde, quando 
considerou que a féria conseguida era suficiente. Levantou-se 
com dificuldade, apoiado na parede em que estivera encostado 
e, com dificuldade, saiu arrastando-se em direção a uma rua 
que daria no principal templo de Ruttark. Depois de dobrar 
uma esquina, sumiu.

No início da noite, sentado confortavelmente na restaurante 
do Cavalo Chucro, o comerciante começava a tomar sua cerve-
ja, esperando o prato que havia pedido, quando dois desconhe-
cidos se aproximaram. Eles pararam à entrada do restaurante 
e o varreram de canto a canto, à procura de alguém. Um deles 
pousou os olhos no comerciante e tocou levemente o braço do 
outro. Eles se aproximaram e o que parecia um pouco mais 
idoso falou:

- Daa kaubo vabodat rat torkar?
- Kamkhatak vur kukur. Kajok bak qemduk. U qia thak 

voro ka dezar?
Os três conversaram por cerca de 30 minutos na mesma 

linguagem. O comerciante lhes fez uma série de perguntas, 
respondidas prontamente. No final, silêncio. O comerciante fez 
sinal ao garçom e pediu mais três cerveja e ordenou mais dois 
pratos, que foram servidos logo depois. Os três dedicaram ao 
jantar e o finalizaram com um bom gole de cerveja. O comer-
ciante levantou-se, abraçou os visitantes e se despediu deles. 

Antes que saíssem, tinha subido e ido em direção ao quarto. 
Entrou, trocou de roupa e, alguns minutos depois, era perso-
nagem diferente, muito conhecido e que, quem o conhecia, 
jamais poderia imaginá-lo capaz de se transformar em outra 
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pessoa, criando um personagem. Despreocupadamente en-
caminhou-se para o Cérebro Rosa. Ao chegar, foi festejado. 
Escolheu uma mesa que lhe dava visão estratégica do salão, 
pediu uma bebida e esperou. Quando lhe serviam a bebida, 
levantou os olhos e viu alguém chegando ao salão. Levantou 
a taça, provou, aprovando, e deu um belo gole, apreciando o 
sabor do coquetel.

O estranho foi se aproximando e, quando já estava à mesa, 
sorriu abertamente.

- Como imaginei. Está aproveitando a vida.
- O que mais posso fazer. Sente-se. Deixa eu pedir uma be-

bida. Não sabia que tinha vindo a Ruttark.
Ele voltou a sorrir.
- Duvido que não tenha sabido. E a prova é que está aqui. 

Você recebeu o recado.
Não houve resposta, apenas um leve abanar de cabeça e um 

sorriso discreto.
O homem que havia chegado era praticamente da mes-

ma altura do “comerciante”, embora bem mais velho que ele. 
Poderia, por exemplo, ser o seu irmão mais velho, se a família 
fosse grande. Não tinha idade para ser o seu pai, mas parecia 
conhecê-lo muito bem, a levar em conta como o tratou ao che-
gar e, depois, pelo tempo em que ficaram conversando, trocan-
do provocações e rindo. Quem os visse diria que eram bons 
amigos que haviam se reencontrado e estavam aproveitando a 
oportunidade.

O visitante ficou e o “comerciante” saiu, andando de forma 
despreocupada, mas não voltou à hospedaria. Desceu a rua, 
andou mais um pouco, dobrou uma esquina e andou mais 
cerca de 500 metros e bateu em uma porta. Esperou pouco e a 
porta se abriu. Ele entrou sem ser convidado.

- Precisamos conversar.
Seu anfitrião assentiu e dirigiram-se à sala da pequena, mas 
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confortável casa. Sentaram-se. O visitante tomou a iniciativa.
- Tenho mercadorias chegando na próxima semana e elas 

são destinadas a você, dentro do mesmo esquema que fizemos 
anteriormente. São altamente desejáveis e vamos ter bom lu-
cro. Esta é uma parte. A outra é que preciso de um favor.

Seu anfitrião o olhou interrogativamente, mas nada falou.
- Preciso conversar com seu mestre, Saamuel Malk. É urgen-

te. E é do interesse dele. Preciso que me leve até ele e consiga 
que me receba, não no Círculo, mas fora dele e de forma parti-
cular. Devemos ser só nós dois, sem testemunhas.

- Posso procurá-lo e ver se me recebe, mas não posso ga-
rantir. Se me receber, dou o seu recado, mas não tenho como 
assegurar que irá encontrá-lo.

- Não se preocupe, pois vai me receber. É mais do interesse 
dele que meu e de meus parceiros, mas preciso confirmar algo 
que só ele pode me dizer. 

- O que devo dizer a ele?
- Você escrever o que lhe dirá. Pegue papel e caneta.
O anfitrião levantou-se e voltou com uma folha de papel e 

uma pena. O comerciante a esticou sobre a mesa, molhou a 
pena e escreveu:

“Olousu emu cimsphouruçãi u zicê uso cirrumki phuoujir”.
Abaixo do texto ele desenhou um símbolo, explicando que 

reforçaria o que o bilhete dizia e identificaria quem é que o 
havia mandado.

- Você verá que não só me receberá, mas pedirá que me leve 
a ele o mais rápido possível. O quanto antes for feito. Faça isso 
amanhã, logo pela manhã. Virei procurá-lo.

Sem mais nada dizer, o “comerciante” levantou-se, deu um 
abraço no anfitrião e saiu, novamente caminhando de forma 
despreocupada. Enquanto se dirigia à hospedaria, pensava: 
“Coloquei as engrenagens para funcionar. Agora, é só esperar”.
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O PRÍNCIPE VALENTE

Govert M´Kura-Torg, como outros líderes dos domínios 
casou-se cedo. Mesmo não tendo escolhido a esposa, o casal 
desde o início teve bom relacionamento e, anos depois, podia 
se afirmar que havia amor entre eles. De fora, Govert era visto 
como inflexível, incapaz de mudar um ponto de vista ou voltar 
atrás de decisão. Mas com a esposa agia de outra forma e um 
dos principais exemplos foi lhe permitir escolher o nome da 
filha e consultar numerólogo para ajudá-la na escolha. 

Embora considerasse a numerologia – e todo tipo de supers-
tição – bobagem, acedeu e convidou afamado numerólogo do 
reino para visitá-los, ajudando a esposa. Se foi condescendente, 
Govert também não fugiu muito do padrão de sua época, que 
era deixar a criação das filhas para a mulher. Ao chefe, interes-
sava a formação de seu sucessor e iria cuidar da de Marat, o 
filho tão desejado mas que custou a chegar, quase provocando 
o desfazimento de seu casamento.

O numerólogo, também astrólogo, chegou no final da gra-
videz de Siske. Depois dos pais, foi um dos primeiros a ver a 
bebê sob a alegação que para promover boa escolha tinha de 
saber as características da criança, examinando-a, vendo se 
tinha marcas de nascença ou alguma outra particularidade 
que a destacasse. A criança era perfeita, esguia e cabeluda. O 
velho astrólogo ficou impressionado e começou a sua pesquisa. 
Uma semana depois, com Siske ansiosa e Govert irritado, veio 
a sugestão de Syla ser o nome adequado. As características 
da criança, de acordo com ele, apontavam para sentimentos 
fortes, independência, bondade, bom ajustamento, confiante e 
boa liderança. A partir delas, formou um acrônimo usando a 
língua ancestral dos Torg, no que resultou o nome.

- O nome é perfeito para a criança, minha senhora. Vai lhe 
dar personalidade e força. E irá lhe permitir vida longa e feliz.



38    O HERÓI DO REINO

Govert achou o nome esquisito, que nada tinha a ver com a 
língua geral do reino. A língua antiga era história mesmo na 
família e há centenas de anos ninguém a falava ou entendia. 
Mas vendo a esposa satisfeita, não se opôs à sua adoção e a 
criança foi, então, consagrada na presença do domínio como 
Syla. Era a boneca e a princesa que a mãe precisava para cuidar 
e se entreter. Mas tinha outro filho para cuidar e um terceiro 
estava para chegar, algo surpreendente devido à dificuldade 
que teve para engravidar mesmo usando os recursos e conheci-
mento dos mestres e curandeiros do domínio e de fora dele. 

Quando Marat nasceu, Govert ficou maravilhado. Tinha seu 
herdeiro e ele lhe era bastante, mas nada tinha contra o nas-
cimento de outros filhos. Seria uma segurança, relembrando 
sua própria história. Não era o primeiro filho e, portanto, não 
sucederia o pai. Uma infelicidade havia vitimado o irmão mais 
velho e ocupou seu lugar. Não imaginava que tais acidentes 
pudessem acontecer com seu filho, mas se tivesse outros fica-
ria garantido. E foi assim que nasceu Nazim, seu filho caçula. 
Depois, a esposa não mais engravidou, mesmo com a ajuda de 
mestres e curandeiros.

A prole tornou a família mais feliz. Mas à medida que os 
filhos foram crescendo, Syla revelou sua personalidade. Ao 
contrário do desejo da mãe, não queria ser princesa, mas 
guerreira. Enfrentava e vencia os meninos de sua idade e os 
mais velhos. Se concordou em aprender etiqueta, também não 
abriu mão de aprender a lutar. Manejava a espada tão bem 
quando o irmão e era melhor amazonas que ele cavaleiro. Alta, 
longilínea e forte, subia a montanha quase que como um gato 
e nunca precisaram lhe ensinar uma coisa duas vezes. Como o 
numerólogo previu, era independente, confiante e líder. 

Longe do papel de princesa, que poucas vezes concordava 
em representar, queria ser guerreira, inspirada pelas histó-
rias que a velha aia – havia ajudado a criar o pai – lhe conta-
va. Dentre elas, a do príncipe que tinha saído de casa jovem, 
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quando o pai foi deposto, e se transformou em herói, enfren-
tou os maiores perigos, combateu dragões, monstros e feiticei-
ros na defesa da mulher que amava, com quem se casou. 

Syla sonhava enfrentar perigos, conhecer o mundo, percor-
rer os domínios em companhia de cavaleiros errantes, como 
um deles, mas à filha de um grande líder não era dada essa 
liberdade. Ela compreendia, mas não aceitava. E isso era moti-
vo de constantes atritos com os pais.

Se havia alguém nos nove domínios capaz de se antepor a 
Govert, era Syla. Quando não gostava de uma coisa, deixava 
claro. Se recebia determinação com a qual não concordava, 
enfrentava o pai, dizendo-lhe claramente que não tinha como 
obrigá-la a fazer o que queria. E não fazia, o que lhe rendeu 
inúmeros castigos, dos quais fugia para lutar com os meninos, 
explorar as montanhas e “buscar aventuras”. 

Quando se tornou adolescente, Govert desistiu de influenci-
á-la. Como não seria ele a casar-se com ela, ficou imaginando a 
tragédia que seria para o futuro marido ter alguém com von-
tade tão forte ao lado. Isto se conseguisse casá-la com quem 
escolhesse.  A primeira conversa sobre casamento foi aos 15 
anos. Syla ouviu em silêncio.

- Pai, mãe, se pensam que vão me vender para o filho de 
outro líder, como fazem com os cavalos, estão enganados. Não 
há força no mundo que me faça casar com quem eu não queira. 
Se tentarem me obrigar, vou sumir no mundo e nunca mais 
irão me ver.

Os pais tentaram argumentar, citando o próprio exemplo, 
mas não arredou pé. Depois e por inúmeras vezes a mãe con-
versou sobre o tema, sempre para vê-la dar resposta parecida. 
As duas ficavam irritadas. A mãe chorava e ela se desforrava 
nos irmãos e nos parentes próximos, aproveitando as lutas e 
derrotando-os completamente. Em uma das ocasiões, muito 
irritada com a volta do assunto, enfrentou dois lutadores ao 
mesmo tempo e conseguiu vencê-los, mas voltou para casa 
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cheia de hematomas, deixando a mãe ainda mais desesperada 
e chorosa. 

Mas não foi esta Syla que chegou à corte. Ali, estava o outro 
lado dela. A de perfeita dama, capaz de cumprir a etiqueta 
sem erros e de cativar corações, portando-se como ingênua 
e derramando charme, que fazia os rapazes correram atrás 
dela – ou pelo menos sonhar com ela, já que na maioria das 
vezes se mantinha inatingível. E foi para testar este papel que 
se impôs ao pai para acompanhá-lo, já antevendo a recepção 
de chegada, o jantar e o baile solene, além de encontrar outras 
jovens e ver como é que se portavam e pensavam. Ela se julga-
va preparada. 

Mas será que a corte estava preparada para ela? Era o que 
queria descobrir.

E foi, então, e logo no primeiro dia que encontrou o “prínci-
pe valente”. Ela estava ao lado do pai, que a exibia com orgu-
lho, e seus olhos corriam pelo salão, avaliando os presentes. 
Já tinha passado pelos van der Vliet, que o pai discretamente 
lhe indicou, mas não tinha notado a presença do jovem. Era a 
segunda vez que explorava as redondezas e deu de cara com 
ele a olhando. Levou um choque e baixou os olhos. Parou por 
um momento, tomou fôlego e voltou a olhar. Novamente seus 
olhares se encontraram e ela o manteve, marcando sua figura. 
Adotou o tom de recato e fingiu que não o mais via, nem tinha 
interesse por ele. 

Até quando manteria a aparência? 
Ela tinha dúvida se conseguiria resistir ao jovem. Fechan-

do os olhos, não o via, mas ao herói de sua infância, o belo 
príncipe alto, atlético, moreno, de cabelos negros e, acima de 
tudo, lindo. Era sonho que se transformava em realidade. Ou 
talvez em pesadelo, pois tratava-se de um van der Vliet, que o 
pai detestava e era seu maior rival. E havia outro complicador: 
será que o jovem se interessaria por ela? Como todos os outros 
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devia estar curioso pela chegada da filha de Govert, que nunca 
tinha ido à corte. O que será que falavam dela? Iria mergulhar 
nas fofocas das moças de sua idade para descobrir, usando-
-as como anteparo para conseguir informações do jovem que 
havia lhe interessado.

Após o banquete, quando havia feito novo contato de olhar 
com o jovem, aceitou convite de outras moças e portou-se 
como verdadeira lady. Fingindo-se de ingênua e alegando não 
conhecer as pessoas, foi pedindo referências sobre os rapazes 
da família, até que, casualmente, chegou onde queria.

- Vi dois rapazes na família van der Vliet, mas como não os 
conheço, não sei quem é o herdeiro dela. Podem me dizer?

- Se bem me lembro, o Theis, que é o primeiro filho, estava 
ao lado do pai. O outro é o Peet, que vive aqui na corte. O Peet 
é mais alto que o irmão e também mais bonito, não acha?

Syla desconversou, admitindo que se comparados os dois, o 
mais jovem era mesmo o mais bonito, mas acrescentando que 
havia muitos outros jovens bonitos no castelo, incluindo o filho 
do rei Joran. Uma das acompanhantes, de uma família menor 
do domínio Torg, suspirou por ele.

- Seria um sonho casar-me com ele. Não precisava nem ser 
rainha. Ele é lindo. E se ainda não o conhece, tão gentil, tão 
educado.

- Quem vive aqui, longe de casa, como o filho dos van der 
Vliet, o que faz? Estuda? Serve na guarda?

- Não são muitos os filhos de nobres que vivem aqui. O Peet 
é exceção. Ele quis sair de casa e da sombra do irmão e o pai 
concordou que viesse para Ruttark. Pelo que ouvi dizer, estuda 
sim, com os mestres do Liceu. E também pratica luta, sendo 
um dos melhores espadachins e ótimo cavaleiro. Já ganhou 
vários torneios. Você sabe que teremos um torneio? Provavel-
mente, ele lutará.

- Como não estou acostumada à corte, não sei algumas re-
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gras. Sei que teremos um baile, à noite. Se alguém me convidar 
para dançar, como deverei me portar?

Uma das jovens explicou o que ela já sabia. O rei começa-
va o baile, dançando a primeira valsa com a rainha. Depois, 
vinham os líderes das famílias, que podiam ou não dançar. Só 
então é que o baile era aberto aos outros dançarinos. As moças 
nunca tomavam a iniciativa e esperavam, junto de suas famí-
lias, que fossem convidadas. O rapaz chegava, se apresentava 
e pedia a dança. A jovem não tinha obrigação de aceitar, mas 
era antipático recusar. Terminada a dança, o casal podia conti-
nuar no salão ou o jovem a traria de volta à família, com quem 
ficaria até surgir novo convite.

- Tenho certeza que, se quiser, será uma das que mais vai 
dançar esta noite. Todos estão curiosos para conhecê-la.

- Vocês acham mesmo que estão curiosos? Que interessante!
Com a informação que desejava, Syla voltou à área da famí-

lia. Ao entrar, foi direto para seus aposentos, colocou-se mais 
à vontade e atirou-se na cama, disposta a dormir um pouco, 
descansando para enfrentar a maratona do baile e a excitação 
de encontrar o seu “príncipe valente”. E foi pensando nele, em 
como era lindo, a reencarnação de seu herói, que adormeceu. 
Foi retirada do sonho com a aia a chamando, alertando-a que 
era hora de se preparar. O despertar veio exatamente no mo-
mento em que, na sua percepção, achava que seria beijada pelo 
seu príncipe. Ao recordar-se do sonho, que era vívido, sorriu e 
se levantou. 

“O sonho é fantasia. Quero um beijo real”.
Foi para o banho, deixou-se ensaboar e lavar, foi ajudada a 

se enxugar e a se vestir, mas durante todo o tempo a figura de 
Peet não lhe saia da cabeça. Ele, sem lhe dizer uma única pala-
vra e apenas com um olhar, a tirou da realidade, transforman-
do-a em sonhadora, o que condenava nas outras moças, que só 
pensavam em casamento e em homens. Ela, não. Era racional. 
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Pelo menos até então. O que estava lhe acontecendo até parecia 
história, uma das que lhe contavam as babás, sobre princesas 
apaixonadas e príncipes capazes de roubá-las, para que fossem 
felizes juntos.

“Seja realista!”. Tinha de colocar os pés no chão, aguardar, 
encontrar-se com ele, ver se se interessava por ela e que tipo 
de interesse era. E saber se, além da imagem, era mesmo o seu 
príncipe valente. Tinha de se conter, ser a perfeita dama, po-
sando de burra e de desinformada. Se ele conseguisse passar 
pela sua casca, chegando à Syla real, não tinha dúvida que 
seria conquistada.

E iria causar o maior desgosto ao pai e à mãe. 
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O JOVEM VERSÁTIL

Uma das práticas comuns no Reino dos Nove Domínios é 
que os líderes de famílias, principalmente nas grandes casas, 
cuidavam da educação de seu primogênito, preparando-o 
desde a tenra infância para assumir o comando do domínio e 
da família. No caso dos van der Vliet, a mais influente casa do 
reinado, a educação de Theis seguiu o método que o pai havia 
adotado com Loxias, colocando-o sob sua supervisão direta e 
mostrando-lhe como seriam suas tarefas na prática. 

Nas famílias com maior número de filhos, a consequência 
era que, enquanto o pai cuidada do “primeiro filho”, à mãe 
cabia a educação dos outros. Em Edrea, a partir dos 12 anos 
Theis tornou-se constante companheiro do pai, viajando, parti-
cipando de encontros, conhecendo vassalos e a pequena no-
breza, aprendendo a medir as necessidades de cada um deles, 
como e com o que recompensá-los pela lealdade.

Peeter, o segundo filho, cujo nome foi escolhido pela mãe, se 
viu sozinho aos 10 anos, perdendo a constante companhia do 
irmão. Ao contrário do pai, que dedicava sua atenção a Theis, a 
mãe era, na verdade, quem geria a casa e não lhe sobrava tem-
po para dedicar-se integralmente à educação dos outros filhos. 
A tarefa foi confiada a professores e Peet, o apelido que os 
irmãos lhe deram, começou a seguir caminho diferente. Even-
tualmente, acompanhava o pai e o irmão, mas não significava 
que tinha mais atenção. Ela era voltada para Theis. 

Com 11 anos participou do que, mais tarde, chamou de sua 
primeira aventura. Em companhia de dois escudeiros começou 
a viajar pelo domínio e por um ano viveu praticamente como 
nômade. Foi o seu primeiro aprendizado real, confrontado 
com dificuldades e a obrigação de superá-las sem que o pai ou 
seus homens leais o socorressem. O tour também lhe mostrou 
que a vida fora de Belltown e do conforto da casa paterna era 
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bem diferente e muito mais dura.
Ao retornar, o pai se preparava para a reunião do Grande 

Conselho em Ruttark, para onde ia com seus principais auxi-
liares. A comitiva incluía o irmão mais velho e Peet se surpre-
endeu quando o pai o convidou para acompanhá-los. Na cida-
de, os assuntos sérios ficaram por conta de Loxias e de Theis, 
seu herdeiro. A Peet o pai aconselhou: “Aproveite, conheça a 
cidade e divirta-se”. Enturmou-se com outros jovens, a maioria 
bem mais velha que ele, e começou a explorar a cidade. Conhe-
ceu o seu lado mundano e as outras facetas. Foi para bordéis 
de luxo e estalagens à beira do porto. Comeu em restaurantes 
finos e provou a comida do povo, dos comuns. 

No final do mês, quando retornaria à Belltown, tinha to-
mado uma decisão: queria viver em Ruttark. O problema que 
se lhe afigurava era convencer o pai. Foi uma conversa difícil, 
mas conseguiu sua anuência, com o compromisso de ficar no 
palácio, nas dependências reservadas à família, e aceitar o 
acompanhamento de dois auxiliares - guardas, na verdade – 
que o protegeriam sempre que saísse do palácio real. Genero-
so, o pai lhe estipulou uma boa mesada e lhe pediu para “não 
fazer besteiras”.

Aos 14 anos, considerado adulto, Peet começou o seu 
verdadeiro aprendizado. A parte formal o levou a matri-
cular-se no Liceu. Também se inscreveu no melhor curso 
de preparação de Cavaleiros da cidade. Excelente cava-
leiro, queria se transformar em campeão nas justas. Pes-
soalmente, considerava as lutas inúteis, mas os cavaleiros 
vencedores eram muito admirados, o que lhes abria cami-
nho entre a nobreza local e do reino. 

Atirou-se aos estudos, mas nos finais de semana explorava 
a cidade, dos prostíbulos às atrações do cais, com shows pi-
cantes e droga rolando solta, resistindo às ofertas de viagens 
fáceis. Divertia-se nas tabernas e, ao mesmo tempo, aprendia o 
sotaque e os maneirismos dos comuns. Bebia moderadamente, 
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fazia sexo, mas não era campeão neste setor – aliás e de início, 
em nenhum outro. Ganhou confiança e se aprofundou na cida-
de, vendo, também, o seu outro lado onde as pequenas ilega-
lidades eram a norma. Surpreendeu-se e, como no lado certo, 
acabou fazendo amigos que nele depositaram confiança.  Eram 
amigos “diferentes” com atividades “diferentes”

Simpático e bonito, na opinião das meninas, e bom com-
panheiro para os homens, sua vida social era intensa, nunca 
recusava convite e sempre tinha um comentário espirituoso 
ou informação que apimentava a conversa. Divertia-se com as 
fofocas e sabia sair da roda mais animada sem produzir atritos 
ou que o considerassem descortês. Vivendo em meio artificial, 
fugia do artificialismo e frequentemente era visto chegando às 
oficinas de mestres afamados na cidade. Em algumas, ofere-
ceu-se como ajudante e trabalhou duro para entender a ativi-
dade e como ferramentas e outros utensílios eram produzidos. 
A curiosidade nata o levou ao aprendizado de como preparar 
remédios, poções, venenos e seus antídotos, descobrindo que 
era possível matar alguém sem deixar vestígios ou salvar 
quem tinha sido drogado, desde que descoberto a tempo.

Ávido por aprender e experimentar, passou-se por vendedor, 
pedreiro, construtor, moleiro, padeiro e confeiteiro. Graças à 
preparação, rapidamente subiu de ranking nas justas e enfren-
tou cavaleiros mais conhecidos e vencedores. A cada competi-
ção, aprendia, assimilando estilos e os fundindo, criando o seu. 
Acabou tornando-se campeão, respeitado pelos que disputa-
vam os torneios e admirados pelas mulheres, que sonhavam 
com ele. Transformou-se, graças aos ensinamentos de algumas 
prostitutas, em excelente amante e ficou conhecido como al-
guém generoso, sempre disposto a ajudar. Imerso na vida da 
capital do reino, por três anos não retornou a Edrea e Belltown, 
só vendo os pais e familiares nas reuniões do Conselho.

Quatro anos depois, estava completamente diferente do 
menino que havia deixado o domínio. Ao encontrá-lo no seu 
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décimo oitavo aniversário, o pai se surpreendeu. À sua fren-
te não estava mais a criança que havia deixado na corte. Ela 
havia se transformado no jovem alto, atlético, queimado de 
sol e transpirando saúde. Bom avaliador, o pai identificou os 
novos maneirismos, a segurança do filho e nas conversas que 
tiveram descobriu que era estrategista, entendia o jogo existen-
te no reino e seria capaz de jogá-lo bem, dificuldade que vinha 
encontrando em Theis. No período de convívio, Peet impres-
sionou e Loxias quis que voltasse ao domínio, assumindo 
lugar ao lado do irmão, agindo em segundo plano. Peet con-
cordou, voltou, mas não deu certo. Procurou o pai e foi direto.

- Pai, se ficar aqui vou acabar brigando com o Theis e, numa 
explosão, posso lhe tirar a autoridade, o que seria ruim para 
o domínio. Achei que pudesse ajudar, mas não é o que está 
acontecendo. Estou atrapalhando. Theis acha que, por ser mais 
jovem, tenho só de ouvir, não opinar. Ele só ouve você, mesmo 
que lhe diga a mesma coisa. É melhor voltar para Ruttark. 

O pai lamentou, mas concordou. Nos poucos mais de três 
meses que o filho permaneceu em casa, ficou convencido que 
seria melhor líder, mais flexível e maleável e mais sábio que 
Theis, seu sucessor designado. Pena que as tradições tivessem 
de ser mantidas. Se não fossem tão rígidas, poderia quebrá-las, 
colocando o segundo filho como sucessor. Mas não ia abalar 
seu prestígio que, no jogo de poder, era tudo. E neste caso as 
tradições contribuíam para reforçá-lo. Theis era e permanece-
ria o herdeiro do domínio. 

Peet voltou a Ruttark e à vida anterior. O afastamento lhe 
fez ver que havia muito a aprender e dedicou-se com afinco 
à busca de novos conhecimentos. Tinha tempo, disposição e 
meios e os iria aproveitar. Ao lado da nova busca, os bordéis, 
os shows no cais, os passeios pelas feiras, a visita às ruas de 
comércio, o mercado lotado, com seu cheiro ácido voltaram 
à sua vida. Era ali seu meio. Sentia-se feliz, embora amigos 
e companheiros observassem que ainda não tinha escolhido 
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boa moça para lhe fazer companhia. Jovens nobres e da sua 
idade só pensavam em casar e arranjar aliança que os ajudas-
se e à família.

- Não penso nisso. Meu pai tem os meus irmãos e irmãs para 
casar. Já é o bastante. Não precisa de mim. Também não preciso 
de esposa. Se quero sexo, sei onde obtê-lo. Se quero companhia, 
também. É muito mais divertido. É melhor e não estou preso 
em nenhum compromisso. É assim que quero viver.

Peet vinha praticando com intensidade sua filosofia de vida, 
sempre acrescentando alguma coisa nova. E como muitos, 
aguardava a chegada do mês do Grande Conselho. Seria a 
oportunidade de rever os pais, seu irmão mais velho e conhe-
cer novas pessoas, gente de domínios próximos e distantes. 
Nobres interessantes e chatos, mulheres feias e bonitas. Gos-
tava de festa e neste período muitas eram realizadas. O rei as 
promovia e as famílias o secundavam. Podia dançar até can-
sar, ouvir as novas fofocas e, quem sabe, não surgiria a oportu-
nidade de sexo casual com uma bela herdeira. Ao contrário do 
que muitos pensavam, não era uma coisa assim tão incomum. 
E ele era testemunha viva de tudo.

Sob o olhar severo e fiscalizador do pai, era no que Peet 
pensava ao chegar para a solenidade inicial do Grande Conse-
lho. Não sabia que do outro lado havia alguém de cabelos de 
fogo lhe esperando. Casualmente, correu os olhos pelas famí-
lias à procura de novas caras. Foi quando a viu. O cabelo de 
fogo a destacava e certamente tinha se tornado o objeto central 
de todos os olhares. Era diferente das mulheres que conhecia. 
Parecia ter aura especial, que o atraiu. Passou a acompanhá-la 
de modo discreto, analisando-a. Ela havia mexido em algo 
fundo nele. 

Ficou surpreso ao encontrar seu olhar, que sustentou o seu 
por um tempo, abaixando os olhos. O gesto, muito coquete, 
podia indicar timidez. Por nenhuma razão aparente, ficou com 
certeza que não era o caso dela. E só então notou tratar-se de 
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alguém dos Torg. Era pública a informação de que Govert tra-
ria a filha à corte pela primeira vez. Como estava ao lado dele, 
imaginou que fosse a “franguinha”, como o pai a tinha chama-
do, o que era muito depreciativo.

Quando alguém se afastou, pode vê-la por inteiro e sentiu 
que acompanhava seu olhar. Seu único pensamento era para o 
corpo escondido embaixo do vestido e como seria tê-la na sua 
cama, antevendo o prazer que poderia lhe proporcionar e rece-
ber. E lhe veio uma ereção, que só não se tornou visível graças 
à vestimenta de gala que usava. Tinha antevisto algo que seria 
inimaginável no mundo real, capaz de provocar cataclismas 
no reino e conflito aberto entre as duas famílias. De forma dis-
creta, aproximou-se do local da família e postou-se em um dos 
lados do pai que, ao vê-lo, provocou:

- Aonde vais, assim, tão arrumado. Por acaso tens alguma 
intenção escondida?

- Nenhuma intenção escondida, mas uma clara: vou encon-
trar a “franguinha dos Torg”.

A pergunta e a resposta foram em tom baixo, difícil de cap-
tar por quem não estivesse muito próximo. O pai olhou Peet 
com olhos severos e preocupados. 

- Peet, pelo amor dos céus, não faça nenhuma besteira. Não 
quero e nem o reino precisa de um conflito aberto com os 
Torg, principalmente por causa de uma franguinha.

E se aproximando do filho, lhe disse, quase em um sussurro:
- Não te falta mulheres nesta cidade. É só acenar que vem 

correndo. Deixa a franguinha no quintal dela.
Peet segurou-se para não soltar uma gargalhada, mas sorriu 

abertamente e o pai pareceu relaxar, finalmente entenden-
do que tinha sido provocado. Mas sua genitália coçava só de 
pensar nela e, sim, havia dito a verdade, que iria encontrá-la. 
Certamente não a levaria para a cama, mas queria conhecê-la. 
E o faria à vista de todos, seguindo a mais estrita etiqueta. Foi 
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com este espírito que se antecipou à família e foi para o salão, 
passando de grupo em grupo e conversando, até que todos os 
líderes estivessem presentes e o baile começasse.

O rei, como de praxe, dançou a primeira valsa. Os líderes 
o seguiram e só então foi que o baile efetivamente começou. 
Jovens casais rodopiavam pelo salão e Peet viu que Syla tinha 
uma fila de pretendentes à dança e esperou. Dançou algumas 
vezes, não querendo se mostrar desinteressado e, no momento 
oportuno, aproximou-se da jovem.

- Lady Syla M´Kura-Torg, sou Peeter van der Vliet. Sentir-
-me-ei honrado se me conceder a próxima dança.

A jovem lhe estendeu a mão, que pegou, abaixando-se em 
uma mesura e levando-a delicadamente aos lábios, simulando 
um beijo. Ela levantou-se e os dois foram lado a lado para o 
salão, tomando posição. Quando a música começou, entraram 
no seu ritmo junto com outros casais, evoluindo e voltando. Foi 
uma valsa longa, o que lhes proporcionou pedaços de conver-
sas, mas aos poucos a música foi morrendo e terminou. Peet ia 
se afastando para levá-la de volta, mas foi contido.

- Ser Peeter van der Vliet, podemos continuar com a nova 
dança?

- Adoraria, mas não seria conveniente. És uma das estrelas 
da noite, almejada por outros e não tenho o direito de retê-la. 
Ademais, e digo isso a contragosto, temos de levar em conside-
ração as famílias a que pertencemos.

- Sabes de uma coisa, não me importo. Não me importo 
mesmo. Mas entendo. Por favor, me convide para outra dança.

- Farei isso, lady Syla, se me permite chamá-la assim. Mas 
farei parecer que é um convite casual, não propositado. Não 
queremos que nos interpretem mal.

- Se me permitir chamá-lo de Peeter, pode me chamar de 
Syla. Afinal, é o meu nome. Não sou dada a estes títulos e ho-
noríficos. Eles nada representam. Vou esperá-lo, Peeter.
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A postura de Syla deixou-o surpreso. Entre a nobreza as 
mulheres nunca falavam francamente, principalmente no pri-
meiro encontro. Nenhuma delas, na sua crença, era santa, mas 
portavam-se como tal, pelo menos até ganhar alguma intimi-
dade. A “franguinha dos Torg” não tinha sido nada coquete, 
deixando de lado a etiqueta e indo direto ao que queria. A 
reação dela deixou Peet feliz, mas decidiu se portar como cava-
leiro. Syla, como previu, foi cortejada e praticamente persegui-
da durante a noite. Alguns dos jovens chegaram a dançar com 
ela até cinco vezes, já que não recusou nenhum convite. Ele 
foi mais econômico e voltou a encontrá-la por duas vezes. Ao 
convidá-la, já tinha se assegurado que seria uma das músicas 
mais longas, o que lhes daria mais tempo juntos e a oportuni-
dade de conversarem, pelo menos um pouco.

Quando o rei anunciou que iria se retirar, dando sinal para 
o término do baile, Peet, que de longe a observava, viu Syla 
que o procurava com os olhos e a encarou, acenando-lhe. Ela 
abriu um grande sorriso, um convite à aproximação. Fingindo 
não ter entendido, deixou o salão antes dela.

Estava satisfeito. A pequena prova que tivera lhe deu o 
desejo de conhecer o todo. A questão era: o que teria de fazer 
para conseguir seu intento.
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DE VOLTA À RUA

Uma semana havia passado desde o início da reunião do 
Conselho e, sentado na confluência de duas importantes ruas 
de Ruttark, o mendigo tinha feito uma pausa, colocado sua 
rabeca de lado e conferido a féria do dia. Quem o ouvia, con-
cordava que tocava bem e, por isso e talvez compadecidos com 
de sua pobreza, contribuíam com algumas moedas, atirada 
dentro do seu velho chapéu. O que ganhara era o bastante 
para alimentá-lo por uma semana nas barracas do mercado.

 Podia ir embora, mas não foi. Embolsou o dinheiro, ajeitou-
-se melhor na parede e pegou a rabeca, vendo que um grupo 
se aproximava. Seu repertório atraía as pessoas, pois escolhia 
músicas populares e com apelo satírico, tomando cuidado para 
não incomodar os nobres, mas os divertindo. Quando tiravam 
uma moeda e a arremetia no velho chapéu, o mendigo sorria 
mostrando os dentes pretos e sujos, iguais a de muitos outros 
cidadãos do reino, mesmo daqueles que não precisavam pedir 
para sobreviver.

Quem se condoía do pedinte e lhe dava moedas não conse-
guia determinar sua idade. Não era velho, mas também não 
era jovem. O cabelo emplastrado, como se não tivesse sido 
lavado há dias, não ajudava na identificação, assim como a 
roupa rota, meio esfarrapada e nada limpa. 

Em contraste, a velha rabeca era bem cuidada, lustrosa, em-
bora com marcas do tempo. Seu som era de qualidade, assim 
como a música que o mendigo tirava dela. Alguns dos passan-
tes mais curiosos lhe faziam perguntas. Ele as ouvia, mas não 
conseguia responder, utilizando-se de gestos que não eram 
entendidos por quem perguntara. Concluíram que era mudo e 
mudo se tornou. 

Mas não era sua única deficiência. Nas vezes – e eram 
poucas – que se levantava, ficava torto, como se sua espinha 
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não estivesse em linha reta. Andava coxeando, quase arras-
tando uma perna. Sujeira, dentes ruins e roupas esfarrapadas 
não impediam ninguém de trabalhar, mas sendo mudo e não 
podendo caminhar direito, tornava muito difícil executar qual-
quer tarefa. Era mais fácil pedir, apelar para o bom coração 
dos passantes na confluência de duas das ruas mais movimen-
tadas da cidade.

Os que se apiedavam e os que o ignoravam não sabiam, 
mas o mendigo não estava ali por dinheiro. O que buscava era 
informação. Há muito tinha descoberto que as pessoas eram 
descuidadas, principalmente quando em grupos, e faziam os 
mais disparatados comentários, além de revelar segredos, ne-
gócios e até amores escondidos e proibidos. No outro mundo 
em que vivia, informação era dinheiro e vinha em abundância 
com a chegada dos chefes das grandes casas e suas famílias 
para o mês de reuniões do Conselho. 

Era por ali, exatamente nas proximidades de onde estava 
sentado, que os lordes, as ladies, suas comitivas, serviçais e 
outros integrantes da trupe que chegava à cidade passavam, 
faziam comentários, forneciam pedaços de informação, depois 
completada por pedaços de outros passantes. Atento e com os 
ouvidos bem abertos, ouvia as últimas fofocas do reino e aca-
bava por descobrir bastidores de decisões e negociações entre 
as famílias nobres, de casamentos entre filhos e até compras e 
vendas de bens e mercadorias. As informações eram processa-
das e geravam lucros.

Como uma grande antena, o mendigo captava o que se pas-
sava à sua volta, indo do menor gesto a uma fala sussurrada. 
Mas ainda não tinha conseguido uma das informações mais 
desejada: o porquê de lorde Torg ter trazido sua filha à cidade. 
Não era a visita em si que interessava, mas os motivos dela. 
O que tinha planejado, onde a filha se encaixava no grande 
xadrez que as famílias vinham jogando há séculos, sempre em 
busca de maior influência. 
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Antecipar movimentos podia significar lucros. Não saber 
deles, podia trazer problemas. 

Em busca desta e de muitas outras informações, a cidade es-
tava cheia de olheiros e espiões. Ao longo do dia, o mendigo ti-
nha ouvido muita coisa que, antes, não sabia, mas o que ouvira 
precisava ser checado e confirmado, como o interesse da filha 
de Torg por um dos filhos dos Vliet, inicialmente improvável. 
Quem fez o comentário afirmou que Lady Syla pediu detalhes 
sobre Peeter van der Vliet e o fez de modo discreto, mas ainda 
assim observada por quem também buscava informações. Era 
público que haviam dançado mais de uma vez no grande bai-
le, conversando animadamente e ela rindo. Como os Torg e os 
van der Vliet eram rivais milenares, se estava havendo apro-
ximação entre eles, muitas coisas poderiam mudar. Era bom 
saber com antecedência de uma possível aliança. Ali, parado, o 
mendigo ouvia e guardava. Quando terminasse, faria o relato 
do que tinha obtido.

Como o ponto era estratégico, o mendigo surdo havia che-
gado cedo, garantindo seu local e não o abandonando ao longo 
do dia, alimentando-se de uma pequena mochila que, além de 
objetos, continua seus parcos alimentos, velhos mas nutritivos, 
que comia em pequenos bocados, evitando a fome. A mura-
lha que lhe servia de apoio lhe fornecia sombra e ele a seguia 
mudando de posição à medida que o sol caminhava no céu. 
No final do dia tinha se deslocado alguns metros. Foi quando 
começou a se mover, esticando a musculatura rígida devido à 
posição adotada. Levantou-se com dificuldade usando a pare-
de para se apoiar. Ainda apoiado nela, saiu coxeando e camba-
leando, andando bem devagar, rabeca nas costas, mochila ao 
lado e o chapéu na cabeça. 

Como muitos outros na cidade, era um ninguém, mas sua 
diferença é que tinha nome e o sabia letra por letra. Era impor-
tante que o soubesse, pois os papéis que assumia faziam-no 
internar-se em outro mundo, em outra personalidade, não re-
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presentada, mas vivenciada. Só assim, lhe diziam os mestres, é 
que se podia passar despercebido, integrando-se ao mundo ao 
seu redor e tornando-se parte dele.

Após andar 200 metros, o mendigo dobrou uma rua, à 
hora completamente vazia, e passou por uma transforma-
ção. Ergueu-se, se desentortando, parou de coxear, afastou-se 
da parede em que se apoiava e saiu andando normalmente, 
exatamente como milhares de outras pessoas faziam na sua 
volta para casa ou a caminho do trabalho. Tinha terminado a 
tarefa do dia. Não era mais mendigo, mas alguém que voltava 
para casa após o dia de trabalho. Um dos desprivilegiados do 
reino que lutava para ganhar seu sustento e, como milhares 
de outros, ajudar no sustento da família. Tinha deixado de 
ser mendigo, mas ainda continuava um ninguém. E foi como 
ninguém que apressou o passo, subiu ruas, contornou ruelas e 
chegou à rua sem saída, parando à sua entrada e voltando-se 
para observar o horizonte, manchado pelos raios vermelhos do 
sol. Foi uma pausa pequena. Respirou fundo e seguiu até uma 
grande porta. Parou e sem bater, a abriu, entrando.

A sala estava na penumbra e esperou até que seus olhos se 
acostumassem. Quando se adaptaram retirou a rabeca das cos-
tas e a pendurou cuidadosamente em um dos cantos da sala. 
Desfez-se do chapéu, colocando-o próximo, e retirou a pe-
quena mochila, vazia. Esticou-se, alongando os músculos, fez 
movimentos de relaxamento e se sentou em um dos bancos da 
sala e esperou, relaxado, em silêncio, mas muito atento. Ouviu 
como se grãos de areia estivem sendo espremidos, provocando 
um som rascante. Eram passos. Uma, duas, três, quatro pes-
soas. Respirou fundo algumas vezes e silenciosamente recitou 
um mantra. Ouviu a porta ser aberta e viu quatro vultos se 
aproximando. Um a um, foram se sentando em outro banco, 
defronte ao seu. Apenas observou.

- Gofo foy? Qoeif é foquei?
- Dak, brocour. A um gruraghou Reint Venpoort.
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Os mestres trocaram um olhar. E um deles foi quem falou.
- Muito bem. Vejo que estás estudando a língua antiga e já 

sabe articulá-la. Parabéns, não é uma tarefa fácil e isso depõe 
em seu favor. Mas vamos à sua tarefa. Como foi?

- O número de fofocas na cidade é impressionante e envol-
ve praticamente todas as famílias. Os bordéis estão cheios. 
Os shows do cais, também. O consumo de bebida cresceu e 
alguns produtos já subiram de preço. Há uma movimentação 
maior, que demanda mais gêneros alimentícios e serviços. O 
dinheiro está circulando mais e os comuns estão se benefician-
do dele, inclusive os mendigos. Fiz uma boa féria, maior do 
que muitos ganham em um mês de trabalho. As pessoas são 
generosas. Mas já sabem. Vou lhes contar o que acho ser novo.

Os mestres assentiram, e começou com as informações so-
bre lady Syla, vinda de auxiliares diretos da família. Em con-
versa com amigos afirmaram que ela não era a princesa que 
lorde Govert queria fazer crer. Sim, tinha modos perfeitos e 
quando queria seguia à risca a etiqueta, mas também era uma 
ginete das melhores, escalava como cabrito montês e enfren-
tava qualquer homem, em qualquer campo e com qualquer 
arma. Os melhores lutadores a serviço da família a temiam e a 
maioria tinha sido derrotada por ela. A mulher tinha um lado 
selvagem, que nem o pai dominava. Quando não queria fazer 
uma coisa, ninguém a obrigava. Muitas vezes, com o pai aos 
gritos, simplesmente olhava para ele e dizia calmamente: “pai, 
sabes que não vou fazer isso. E sabes que não tem como me 
obrigar”. E o deixava falando sozinho.

A decisão de trazer lady Syla à Ruttark não foi do pai, ainda 
segundo os informantes, mas dela, que insistiu na viagem 
para conhecer a corte. Estava há muito tempo fechada no 
castelo da família e queria mudar de ares e tomar conheci-
mento das novidades, ver a diferença em relação ao domínio 
Torg. Queria ver como era a vida fora do domínio do pai e sua 
melhor oportunidade era participar do encontro do Conselho 
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do Reino, quando os domínios se reuniam em Ruttark. Lor-
de Govert se se opôs à viagem. A mãe de Syla, também. Mas 
ela tinha decidido viajar e viajou. Não havia intenção oculta 
dos Torg de promover o encontro dela com filhos de outros 
famílias, à procura de união estratégica. Os mais próximos 
duvidavam que aceitasse marido que não fosse de sua escolha, 
até por sonhar com um príncipe encantado. Lady Syla não se 
importaria de fazer escândalo para contrariar o pai e a família. 
E era exatamente um escândalo que o líder Torg temia.

Se queria atenção, lady Syla tinha conseguido. Ela foi a es-
trela da noite no grande baile depois da banquete e da apre-
sentação das famílias. Foi a jovem mais requisitada para dan-
ças e não recusou nenhuma. Os jovens estavam encantados 
com o seu charme, chamando-a de coquete e muito recatada, 
apesar de ter dançado várias vezes com alguns deles. Quando 
a família se retirou, transformou-se no objeto dos comentários. 
As moças a invejavam, pois tinha os melhores partidos a seus 
pés. Os homens sonhavam com ela, não só pela beleza - con-
cordavam que era linda - mas pela possibilidade de união que 
beneficiaria sua família. E, finalmente, havia uma informação 
que tinha vindo de única fonte, portanto, não confirmada.

- Depois que a família Torg retornou aos seus aposentos no 
Palácio Real, lady Syla teria comentado: “Os homens daqui são 
uns idiotas e pensam que toda mulher é imbecil. Faço uma 
única exceção dentre aqueles com quem dancei: Peeter van der 
Vliet. Ele não é igual aos outros. Queria ter conversado mais 
com ele”.

Ao ouvi-la, era o que o relato dizia, a mãe a repreendeu.
- Syla, você enlouqueceu! Cale-se. Nunca mais diga uma 

coisa dessas. Pense no problema que pode criar para seu pai.
Syla apenas sorriu e retirou-se para seu quarto. Relacionado 

a Peet van der Vliet ele tinha sido par constante de lady Syla, 
que parecia divertir-se enquanto dançavam, pois estava sem-
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pre sorrindo, o que não havia ocorrido nas danças com outros 
rapazes. Informou, em adição, que Peet era um dos dândi do 
reino, mas que, diferente dos outros, tinha interesse em vários 
campos, estudava muito, era ótimo lutador e cavaleiro, inve-
jado por outros jovens nobres e desejados pelas jovens casa-
doiras. E acrescentou que eram informações do conhecimento 
geral e que Peet nunca disfarçava o que fazia.

- São boas informações. Existem outras, ainda?
- Sim, mestre. Não tão completas e inéditas como as que já 

relatei, mas que podem ajudar a formar um panorama maior 
do que está por vir no Grande Conselho.

A outra informação era sobre a intenção dos Vliet de casar 
uma de suas filhas com o filho mais velho dos Walton, trazen-
do-os em definitivo para o seu lado, acabando com a oscilação 
de seu líder, que procurava tirar proveito das duas famílias 
líderes. Era um movimento para isolar os Torg e fazer com o 
seu mais antigo e tradicional aliado se bandeasse para o outro 
lado. Se conseguissem mudar os Newad, o grupo dos Vliet 
ficaria com o domínio de terra e do mar do reino, circundando 
os Torg e seu enclave na montanha. Um auxiliar dos Walton 
confirmou que o filho mais velho de Loxias van der Vliet tinha 
viajado a Walton, tendo passado mais de uma semana em 
Ethian.

Reint ainda deu informações de pequena monta. Um co-
mentário aqui, uma fofoca ali, um negócio em andamento, 
outros desfeitos, gente bêbada contando segredos e sendo 
arrastada por gente sóbria. Romances iniciados e quebrados, 
amores proibidos e escondidos envolvendo todos os quilates 
de nobres e de pessoas importantes nos domínios e no reino.

- É tudo o que soube hoje, mestres. Espero ter cumprido 
minha tarefa.

- Obrigado, Reint. Você a cumpriu bem e foi além, com 
informações inéditas e relevantes. Tem feito um excelente 
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trabalho e gostamos dele. Vamos recomendar que seja elevado 
ao décimo nível no Círculo. É um grande avanço. Há anos que 
não temos uma promoção de tantos degraus.

- Muito obrigado, mestres. Vou continuar fazendo o meu 
melhor.

O silêncio voltou ao ambiente. Os mestres se levantaram e 
voltaram pela mesma porta por onde tinham entrado. Reint 
esperou alguns minutos e também se levantou, abriu a mesma 
porta e passou por ela, subiu uma série de degraus do lado de 
fora da casa até chegar a dois níveis mais alto de onde estivera, 
dando nos fundos de outra casa, em que entrou. Ali, livrou-se 
das roupas de mendigo, tomou banho, lavou bem os cabelos, 
limpou os dentes e vestiu roupa diferente, confortável, de qua-
lidade e bem feita. Tinha terminado uma tarefa e iria iniciar 
outra, esta não para o Círculo ou para os mestres, mas para ele 
mesmo.

Ao fechar a porta da casa e sair à rua, estava feliz e saiu 
assobiando uma das músicas que tocava na rabeca.
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A REVELAÇÃO PERIGOSA

- Queria falar comigo, pai?
Ao chegar ao palácio, Peet havia recebido o recado para 

procurar o pai. Primeiro, foi à sala do Grande Conselho, mas 
a reunião havia terminado e seu pai tinha saído. Foi, então, 
em direção ao alojamento da família, sem saber se o pai havia 
retornado e o encontrou em seu gabinete, sozinho. Não se deu 
ao luxo de bater na porta, abrindo-a e entrando. A pergunta 
tinha sido retórica. Sentou-se e esperou a atenção do pai.

- Peet pelo que sei você tem bom trânsito na cidade e facili-
dade para se aproximar das pessoas. Preciso que me ajude.

- O que posso fazer?
- Conversei com as outras famílias, mas ainda não conse-

gui descobrir a intenção de Govert ao trazer sua filha à corte. 
Quero que descubras.

- Ora, pai, não é preciso. Eu sei o motivo. Ela veio aqui para 
me encontrar. Eu sou o príncipe encantado com quem ela 
sonha e o que preciso descobrir agora é o meio de levá-la, não 
ao santuário de Ruttark, mas a uma boa cama, sem que isso se 
torne um problema para mim.

- Você não é louco de fazer isso, Peet. Não brinque com coisa 
tão séria, por favor.

- Não vejo com o que tenha de se preocupar, pai. Afinal, 
casando a Thea com o imbecil do Walton vai trazer a família 
para o seu lado, deixando apenas os Newad com os Torg. Não 
me surpreenderia se já não tivesse arranjando o casamento do 
Theis com alguém dos Newad, colocando-os, também, do nos-
so lado. É o movimento que está fazendo para isolar os Torg. É 
muito pior do que eu dormir com a franguinha deles.

- Quem lhe falou isso?
- Ora, pai, em Ruttark não há segredo. A viagem do Theis 
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é conhecida e sua intenção, também. Além disso, a lógica é se 
aproximar dos Newad, fechando o círculo de alianças. Não é o 
que eu faria, mas é bem típico do seu comportamento e ação. 
Ninguém vai ficar surpreso quando anunciar o casamento 
e uma improvável aliança com os Newad. Talvez a vinda da 
franguinha seja um contraponto à sua ação.

- Como soube dessa informação?
- Você já se deu ao trabalho de circular por Ruttark? Acho 

que não. E também se o fizer, ninguém vai se aproximar e lhe 
perguntar sobre o casamento da minha irmã. Com o tempo 
em que estou aqui, deixei de ser o nobre filho dos van der Vliet 
e me transformei simplesmente no Peet, alguém que anda 
pelas ruas, frequenta bordéis, vai a shows picantes, compra 
no mercado e conversa com pequenos lordes desejosos de 
subir, com comerciantes interesseiros e vendedores disponí-
veis. E talvez não saiba que, nesta cidade, ninguém tem mais 
informações do que as prostitutas e sou o queridinho delas. A 
informação circula muito rápido e é boa moeda de troca. Hoje, 
fui perguntado pelo menos três vezes sobre o casamento. Uma 
das pessoas que fez a pergunta estava no domínio dos Walton 
e no encontro de Theis e ouviu a proposta. A questão que me 
apresentou foi: Onde seu pai quer chegar? Disse-lhe que estou 
há muitos anos longe da família e que só tenho contato com 
você e meus parentes quando vem aqui. Então, não sabia qual 
sua intenção e, tampouco, que havia uma proposta – já aceita – 
de casamento. Precisa controlar seus vazamentos, pai.

Loxias soltou uma série de imprecações, o que não lhe era 
comum. Peet esperou por um tempo e voltou ao assunto.

- Não se preocupe com lady Syla. Ela não está interessada 
no jogo de poder. E está aqui porque quis vir. O pai era contra, 
mas insistiu e conseguiu. Queria conhecer a corte e a fauna 
que a compõe. O primeiro contato não foi bom e saiu com a 
impressão que aqui só existiam imbecis. Não me olhe desse 
jeito. Sim, eu a tenho encontrado e nenhum dos encontros 
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pode ser apontado como proposital, já que são sempre aleató-
rios, mas os estou provocando, com a participação dela. Ah, e 
fique tranquilo. Não a levei para a cama, o que teria sido muito 
fácil se assim o quisesse. Ela está em busca de experiências e, 
dentre todos os que estão nesta cidade, sou talvez o único que 
sabe como lhe proporcionar novas experiências sem fazer com 
que se afunde na lama que nos cerca. É a informação que que-
ria? Pois já a tem. Agora, se me permite, vou me encontrar, de 
novo, com a franguinha dos Torg. Tens algum recado para ela?

Quando Peet ameaçou se levantar, Loxias lhe fez sinal para 
permanecer sentado.

- Por que achas que concordei que viesses para esta pocilga 
que é Ruttark? Acho que mereço algum crédito. Conhecen-
do-o, sabia que iria se desenvolver, transformando-se em um 
igual, aprendendo – pois é ávido por aprender – e criando 
relações e amizades. Confesso que superou todas as minhas 
expectativas e se nunca lhe falei sobre isso é por achar que 
ainda não era hora. Pois bem, ela chegou.

O pai apertou a campainha e um dos seus guardas apare-
ceu em seguida.

- Não quero ser interrompido e que ninguém se aproxime 
do escritório enquanto estivermos aqui. Implemente.

O silêncio voltou ao escritório e levou algum tempo até que 
Loxias voltasse falar.

- Se um dia disser que te falei o que vou falar, vou negar, 
dizendo que estás mentindo. O que vamos conversar deve fi-
car aqui, apenas entre nós dois. Ninguém, a não ser eu e você, 
pode saber.

Peet nunca tinha visto o pai tão sério e adotou outra postu-
ra. Não iria mais provocá-lo e ouviria o que tinha a dizer. Não 
era comum o pai fazer confidências, nem muito menos confiar 
segredos ao segundo filho. Acostumado ao mando, não pedia, 
dava ordens. E ter lhe feito um pedido já demonstrava muito. 
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Se tinha um segredo único para lhe contar, era algo que nunca 
teria imaginado acontecer.

- Fique tranquilo, pai. Ninguém vai saber.
Loxias hesitou, limpou a garganta, pegou a taça de água que 

sempre tinha ao lado e tomou bons goles, enxugando a boca. 
Aparentemente, estava pronta para falar e começou em tom 
pausado e voz baixa. Ele tinha um plano, refinado ao longo 
dos anos e que nunca contou a ninguém, nem mesmo a Theis. 
Envolvia não só a família, mas o reino. O que vinha fazendo, 
de modo lento, planejado e com paciência, iria garantir a per-
manência dos van der Vliet como o domínio mais influentes, 
concluindo o que seu tetravô tinha começado. Por isso, seu 
casamento tinha sido acertado a dedo e um dos primeiros pas-
sos foi buscar uma prole grande, com vários filhos e filhas. Era 
estratégico ter com quem fazer alianças mediante casamentos. 
E vinha cultivando contatos com as famílias que não faziam 
parte do arco de alianças que tinha formado, como os Walton. 
Também tinha aberto canal com os Newad. Peet estava certo 
na sua análise, mas errado nos objetivos que tinha traçado.

- Hoje, com a estrutura do Grande Conselho e o envolvi-
mento das famílias, o reino está dividido. E uma das razões é 
a ambição pelo poder. Eu sou acusado de querer tomar o lugar 
do rei ou, no mínimo, torná-lo um fantoche. É assim que sou 
visto. Sei e não me importo. Mas não é o que quero, nem o que 
meu avô planejou, meu pai seguiu e eu dei continuidade.

E foi então que veio a revelação. O que Loxias – o pai dele, o 
avô e bisavô – estava procurando era unir as famílias, colocan-
do-as do mesmo lado, o que permitiria a instituição de um Go-
verno central capaz e compromissado não com as picuinhas de 
cada líder, mas pensando no reino e no seu desenvolvimento. 
A instituição de tal Governo só seria possível com o compro-
misso das famílias. A ideia era a formação de câmara legisla-
tiva com representação igualitária das famílias e com decisões 
tomadas pela maioria. Seria esta câmara que escolheria uma 
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espécie de primeiro ministro, encarregado de executar os 
planos por ela aprovados. O rei continuaria no trono, mas não 
governaria, funcionando como figura simbólica da união das 
casas. O comando da câmara seria trocado a cada dois anos, 
em sistema de rodízio, permitindo que representantes de cada 
família ocupassem o principal posto. O mesmo aconteceria 
com o primeiro ministro. Loxias entendia que o grande impas-
se para a formação deste novo Governo era a divisão existente, 
criada pela rivalidade entre os van der Vliet e os Torg.

- Além de teimoso, Govert é orgulhoso e não aceitaria mu-
dar o atual sistema, achando que estaria sendo derrotado. O 
que venho fazendo, sem que até agora ninguém tenha perce-
bido, é construir uma aliança que envolva pelo menos oito dos 
nove domínios, deixando claro para nossos aliados que não 
quero o poder. Quero, sim, o desenvolvimento e o crescimento 
do reino, que reflete em favor de todos.

E o pai continuou a explicação. Com a aliança, a proposta 
seria levada ao Grande Conselho. Mesmo sozinho e isolado, 
acreditava que os Torg ficariam contra, vendo na manobra 
uma vitória dos van der Vliet sobre eles. Então, lhe seria ofe-
recida a oportunidade de sair do reino, constituindo um reino 
próprio, retornando ao status que historicamente já tinha 
vivido. Ele não teria ascendência sobre o Grande Conselho 
ou como quer que o chamassem, mas se tornaria rei em suas 
próprias terras.

- O que vamos ressaltar, no entanto, são as perdas que o 
domínio terá. De cara, perde o privilégio do comércio, como é 
hoje. Além disso, ficará exposto, não podendo recorrer à ajuda 
do reino no caso de ataques de fora, não terá suas fronteiras 
protegidas e terá de arcar com o custo de uma guarda maior, 
maior proteção à sua produção e garantir as rotas de comércio, 
internas e externas. É um custo alto, sem dúvida. Pode-se falar 
tudo sobre Govert, menos que é burro. Ao analisar as conse-
quências, acabará aceitando. Vai haver rusgas? É claro que sim. 
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Mas o sistema que iremos propor já está provado, funciona 
melhor do que o nosso atual. Ao implantá-lo, vamos levar tem-
po até acertá-lo e afiná-lo, mas confio que o futuro está nesta 
mudança. Não o futuro de nossa família, que está garantido, 
mas no do reino. 

Ao terminar, ficou olhando o filho, vendo sua cara de 
surpresa. Peet levou um tempo para “mastigar” o que ouviu 
e reagir.

- Pai achei que nunca iria me surpreender, mas estou muito, 
muito surpreso. E sabe o que mais: você está certo. É uma ideia 
brilhante e, exatamente por ser brilhante, é que vai ter dificul-
dade para ser aceita. Mas acho que já sabe disso. 

- É muito difícil, filho, mas tenho fé de conseguir. Estamos 
dando o penúltimo passo trazendo os Walton para nosso lado. 
Acho que em breve vamos dar o último, fechando aliança tam-
bém com os Newad. Sua análise está correta. A ideia é casar 
o Theis com a filha mais velha deles, o que está muito acima 
do que poderiam esperar. A única contrapartida à altura seria 
Govert oferecer-lhe a filha em casamento, mas o filho de lorde 
Newad é ainda uma criança, o que torna a união pouco prová-
vel, mesmo que os dois lados a queiram.

E o pai lhe fez, então, nova e surpreendente revelação.
- Peço-lhe desculpas, filho, mas o propósito de ter vindo 

para Ruttark foi afastá-lo de casa e colocá-lo longe das articula-
ções que fazia, o que terias percebido. És esperto demais. Per-
cebe o todo por pequenos detalhes e sabe juntar informações, 
construindo algo maior. Desde muito cedo mostrou-se estrate-
gista e com visão abrangente, como mostrastes ao interpretar 
meus passos. Se estivesses próximo, já as teria interpretado 
e poderia falar sobre elas, o que seria contraproducente. Não 
preciso do poder para me reafirmar. Basta-me nossa família. 
Poderia ficar quieto, mas penso adiante e no reino. E em rela-
ção a você, Peet, tinha certeza que encontraria aqui uma escola 
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e se tornaria um homem mais sábio e vejo que estava certo. 
Entendeu por que preciso de sua ajuda?

- Obrigado por me confiar seus planos, pai. Eu o amo e à 
minha família e o ajudaria de qualquer forma, mesmo que não 
concordasse com seus passos. Concordando com eles e achan-
do que estás certos, vou me empenhar, conseguir o máximo de 
informações, montar um cenário e lhe repassar para que tra-
balhe com ele. Além disso, e especificamente no caso de lady 
Sila, o pai não tem domínio sobre ela e duvido, pelo pouco que 
a conheço, que aceite um casamento de ocasião. Pelo que me 
contou, o pai fez tudo para que não viesse, mas ela bateu pé e 
acabou cedendo. Vou descobrir se Govert tem outros planos.

- Obrigado, Peet. Sabia que, pelas razões corretas, teria sua 
ajuda. Pena que não seja o primogênito. O domínio estaria me-
lhor nas suas que nas mãos do Theis. Ele é esforçado, mas não 
tem sua inteligência e perspicácia. Amo seu irmão, mas tenho 
de admitir isso.

- Somos diferentes, pai. Mas o Theis tem aptidões que não 
tenho. Não fui, não sou e não serei nunca uma ameaça para ele 
e, no futuro, se for necessário e se precisar, irei ajudá-lo. Como 
você, quero o melhor para a família, mas também acho que 
devemos pensar no todo. Afinal, se os domínios ficarem bem, 
todos lucram.

Num impulso, Peet levantou, aproximou-se do pai e lhe deu 
um forte abraço, no que foi correspondido. Muito mais expan-
sivo que o pai, não era dado a este tipo de manifestação e não 
se lembrava de uma vez tê-lo abraçado. A conversa lhe deixou 
vontade de mostrar seu amor por ele. Ao desfazerem o abra-
ço, virou-se e saiu sem dizer palavra, ruminando a revelação 
perigosa que o pai lhe fez.

Sem querer e sem o desejar, tinha entrado no grande jogo 
do pai e iria ajudá-lo a mexer suas peças e dar um xeque-mate 
no adversário.
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PERDAS INESPERADAS 

A sessão do Grande Conselho tinha sido enfadonha e Go-
vert deixou-a antes do final. Aproveitaria para ter nova con-
versa com a filha, que tinha acabado de completar 18 anos. Era 
hora de começar a pensar em casamento, principalmente um 
que lhe trouxesse aliados, algo que só tinha perdido. Quando 
assumiu a liderança do domínio havia maior equilíbrio de po-
der entre os Torg e os van der Vliet. Desde então, seus apoia-
dores encolheram e os do rival, aumentaram. 

Se os boatos fossem verdadeiros, veria os Walton bandea-
rem-se de vez para o outro lado. É verdade que Santrell Walton 
nunca tinha sido um aliado, classificando-se como independen-
te, mas havia ficado mais vezes ao seu lado do que de Loxias. 
Era uma perda não esperada e, pior, havia a possibilidade de 
também perder seu único e confiável aliado, os Newad. Se 
ocorresse, ficaria isolado e os van der Vliet teriam vencido. Só 
de pensar na possibilidade ficou irritado, o que seu semblante 
demonstrava, deixando seus auxiliares mais diretos em alerta.

O Sandorne, o castelo do rei, era lugar neutro e os nobres 
não se preocupavam em montar segurança estrita. A guarda, 
do lado externo, e internamente a elite que cercava o rei to-
mavam as precauções para que nada acontecesse aos nobres 
– fossem grandes ou pequenos – e aqueles que os acompanha-
vam, indo dos mais aos menos importantes, como serviçais. 
Mesmo assim Govert havia determinado que dois guardas de 
sua estrita confiança ficassem à porta dos aposentos da família 
e deviam relatar-lhe quaisquer movimentos, principalmente 
no que se relacionassem à filha.

Nunca desejou que ela conhecesse a cidade e, tampouco, 
tomasse contato com a vida fútil dos que viviam em Ruttark. 
Era a cidade de perdição e não queria expor a filha à sujeira 
que ali imperava. De nada adiantou. Ao anunciar que iria para 
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o Grande Conselho Syla lhe disse, apenas, que iria com ele. Ele 
argumentou, pediu o auxílio da esposa, falou dos perigos, mas 
nada adiantou. Acabou se curvando – aliás, como sempre fazia 
– aos caprichos da filha. 

Como prevenção, determinou estrita vigilância sobre ela e, 
diariamente, tinha o relato de suas atividades. Sem que sou-
besse, Syla estava sendo monitorada. Govert escolheu para 
acompanhá-lo os guardas mais fieis, aqueles que nada faziam 
além do que determinava, não dando chances à filha de ma-
nipulá-los, o que fazia com outros – e muito bem. Criada livre 
e solta, aprendendo a montar e a lutar, Syla não precisava de 
proteção, pois era mais do que capaz de cuidar dela própria. 
O medo do pai era de que criasse problemas devido à falta 
de trato social. Na corte, as regras e etiquetas eram diferentes 
e quebrar uma delas poderia gerar rusgas e inimizades. Era 
preciso tomar cuidado, daí o permanente acompanhamento. 
Só que a filha tinha driblado sua vigilância – e embora devesse 
esperar por isso, não estava preparado para enfrentá-la.

Ao retornar foi direto para seus aposentos, recolhendo-se. 
Pensativo, recostou-se na cama e acabou dormindo. Ao acor-
dar, muito de sua irritação havia passado e considerou estar 
pronto para a conversa com Syla. Levantou-se e dirigiu-se ao 
escritório. Ao passar pela ampla sala, pediu à criada que cha-
masse a filha.

- Meu senhor, lady Syla não está presente. Saiu e ainda não 
voltou.

- Peça a Tiblar que venha ao meu escritório.
A jovem criada saiu apressada à procura do chefe da guar-

da do lorde, mas também não o encontrou e ficou em dúvida 
de como proceder. Temia uma explosão de cólera do seu lorde 
e buscou forma de remediá-la, recorrendo aos outros guardas. 
Ninguém sabia do paradeiro do chefe e ela acabou voltando 
com a informação.
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- Desculpe, lorde Govert, mas o seu chefe da guarda tam-
bém não está. Perguntei aos outros guardas e nenhum deles o 
viu ou sabe onde está.

- Com todos os demônios do inferno, parece que estou 
cercado de imprestáveis. Vou ter de arranjar alguém, nem que 
seja uma única pessoa, que saiba fazer o que mando. Despa-
che-se mulher e chame um dos guardas da porta.

Sem correr, para não parecer ansioso, e nem tão devagar 
que demonstrasse medo, o guarda chegou, bateu levemente na 
porta, ouviu um “Entra” e se preparou para a bronca de seu 
senhor.

- Dim, você sabe onde anda o Tiblar? Viu quando saiu? Sabe 
onde foi?

As perguntas foram feitas em tom meio sibilante, o que 
indicava o alto grau de irritação de Govert. Ao mesmo tempo 
em que temia o senhor, não queria se indispor com seu chefe 
direto, a quem prestava contas. Pensou por um momento e 
respondeu;

- Senhor meu lorde, não vi. Se o Tiblar saiu, não foi por 
onde estou. E ele não me falou, meu lorde se ia sair ou aonde 
iria. Como não vi ele, achei que o senhor tinha mandado ele 
fazer alguma coisa.

- E você por acaso viu minha filha?
- Vi sim, meu lorde. Estava almoçando e ela passou pela co-

zinha, pediu alguma coisa e saiu. Depois não vi mais. Ela não 
passou pela porta que eu estou. Posso agarantir, meu lorde.

- Você sabe se tem outra saída desses aposentos. Outra por-
ta por onde o Tiblar ou minha filha tenham saído?

- Sei não, meu lorde. Só entro e saio na que estou guardan-
do, como o senhor mandou.

Era um beco sem saída. Se alguém o acusasse de controla-
dor, não se ofenderia. Govert gostava de ter as coisas sob con-
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trole, mas nos últimos tempos não vinha conseguindo con-
trolar seus próprios auxiliares. Mau sinal. E isso sem falar da 
filha, que fazia o que bem queria, nunca aceitava uma ordem, 
subvertendo o que determinava. Apesar de pretender ter a tal 
conversa séria com ela, por antecipação tinha pena de quem a 
recebesse como esposa. Provavelmente, seria o inferno viver 
a seu lado, mas era, de momento, sua única arma na grande 
disputa que vinha enfrentando – e perdendo. A cada ano via-se 
mais envolvido pelas manobras dos van der Vliet, que não con-
seguia contornar. Se perdesse seu único e verdadeiro aliado, 
ficaria sozinho, o que não seria nada bom. Além de seu maior 
adversário ter vencido, o que lhe deixaria um gosto amargo, 
não teria mais suporte no Conselho, transformando-se em um 
contra todos, o que lhe tirava totalmente a área de manobra.

Mergulhado em um xadrez gigante, cujo jogo não iniciou, 
mas que assumiu, Govert vinha perdendo posições. Agora, o 
adversário se aproximava do seu rei, chegando próximo do 
xeque-mate. Ele não tinha mais armas, apesar de seu poderio 
econômico. Conversas não resolveriam, pois o outro lado tinha 
mais a oferecer: casamentos que davam prestígio, facilidades 
de negócios, financiamentos, proteção e influência crescente no 
reino. Ninguém queria ficar do lado dos perdedores e a última 
prova que tinha era os Walton ter aceitado a aliança proposta 
pelos van der Vliet. Sua única oportunidade de contra-atacar 
era convencer a filha, oferecendo-a como esposa do filho mais 
velho de Santrell – e mesmo assim sem saber se seria eficaz, 
pois talvez preferisse a aliança com os seus adversários. A 
situação tinha chegado a tal ponto que mesmo com o apoio 
dos Newad, eram apenas dois contra outros sete. A quem o rei 
atenderia? Seu domínio estava se tornando irrelevante no jogo 
do poder e precisava reverter a situação.

Pensativo e mergulhado em hipóteses, Govert foi desper-
tado por uma leve batida na porta, que foi aberta em seguida, 
mostrando sua filha.
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- Estavas à minha procura, pai.
Não era uma pergunta, mas afirmação.
- Sente-se, Syla. Precisamos conversar. É muito sério e quero 

que me ouça com atenção.
Ela fez o que o pai pediu, sentando-se e esperando em 

silêncio, observando-o e vendo suas feições mudarem devagar, 
como se tivesse tomado uma decisão e iria comunicá-la.

- Syla, acho que nunca fiz isso com ninguém, mas preciso 
de sua ajuda.

Realmente, ela nunca tinha ouvido pedido do pai e tam-
bém nunca o vira pedir alguma coisa a alguém. Apenas dava 
ordens, que queria cumpridas sem contestação, estivesse certo 
ou equivocado. Mas queria saber a pretensão do pai e entrou 
no jogo.

- É claro que se puder vou ajudá-lo, pai. De que se trata?
Despindo-se da arrogância que sempre o tinha caracteri-

zado, Govert traçou-lhe o panorama geopolítico do reino, a 
interação entre as casas, o poderio crescente dos van der Vliet 
e o seu gradual isolamento, o que poderia refletir no domínio. 
Dos outros oito senhores, só tinha o apoio de um deles e, mes-
mo assim, não tão importante. Se não agisse, veria bandear-se 
para o adversário a única casa independente, que muitas vezes 
apoiava seus pleitos e sugestões. Precisava de um movimento 
para, pelo menos, impedir a mudança.

- Santrell Walton tem um filho um pouco mais novo que 
você. Acho que se oferecesse a ele sua mão em casamento, 
impediria que se bandeasse para os van der Vliet. É disso que 
preciso de sua ajuda.

Syla ficou um tempo em silêncio, pensando no que diria. 
Não queria magoar o pai, mas iria dizer-lhe a verdade.

- Desculpe, pai. O que vou dizer não é agradável, mas 
necessário. Tens vivido em um castelo alto, longe da realidade 
do próprio domínio que dirige e, muito mais, do reino e dos 
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outros domínios. Achas que mandar é o bastante, quando não 
é. É preciso ouvir, ceder, negociar. E é o que os van der Vliet 
sabem fazer bem. Nunca se apresentam como líderes, mas 
como aliados, aqueles que querem estar do seu lado, não se 
impondo a você. E não é por estar aqui, em Ruttark, que desco-
bri isso. Sei disso há muito tempo. Os seus homens mais fieis 
admiram lorde van der Vliet. Eles tem contatos com outros 
guardas e acompanhantes das outras casas, que também tem 
opinião muito favorável a ele, não só por ouvir boas referên-
cias de iguais, mas de seus próprios lordes, que não economi-
zam tintas quando se trata da comparação entre vocês dois.

Syla tomou fôlego e prosseguiu. 
- Mesmo que eu me disponha a casar com o filho dos Wal-

ton, tal casamento não irá acontecer. Se propuser, será recu-
sado, uma grande desfeita para o domínio e para você, mas 
nada poderá fazer. O casamento dele já está acertado com uma 
das filhas dos van der Vliet e deve ser anunciado ao final da 
reunião do Grande Conselho, quando convidará os outros se-
nhores para a festa. O acerto foi feito e o acordo, selado. Quem 
mais lucra com ele são os Walton. Os van der Vliet só ganham 
mais um aliado. Do ponto de vista político ou econômico, nada 
muda. Mas os Walton saem da aliança com mais prestígio, 
pois contarão na família com uma filha dos van der Vliet.

O pai ameaçou interrompê-la, mas ela não deixou. E prosse-
guiu:

- Você não falou sobre os Newad, pois ainda os conside-
ra aliados. Pode riscá-los. Também no final das reuniões do 
Grande Conselho deve ser anunciado o casamento do filho 
mais velho de Loxias van der Vliet com a filha mais velha de 
Menderes Newad. O acerto foi feito antes do início da reunião 
do Conselho, mas guardado em segredo. Inicialmente, o único 
arranjo a ser anunciado seria com os Walton, mas os Newad 
quiseram também anunciar o seu. E um dos motivos, pai, é 
que, conforme Menderes disse em um encontro com outros 
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lordes, queria se livrar do seu jugo, mas até agora não tinha 
tido oportunidade. O oferecimento dos van der Vliet, além de 
lhe dar o motivo, transformou-o, também, em uma casa de 
mais prestígio. E, neste caso, não tens um filho para casar com 
a filha deles. Talvez para você essas tenham sido perdas ines-
peradas, mas para os outros senhores eram apenas uma ques-
tão de tempo que acontecessem.

Govert M´Kura-Torg não podia mentir, pois estava demons-
trado no seu rosto: estava atônito com a filha e com o que lhe 
disse. Assim que ela terminou, o silêncio reinou por um mo-
mento e foi ele quem tomou a iniciativa de voltar à conversa.

- Como foi que soubestes disso tudo? Por que ninguém me 
disse?

- É simples, pai. Eu ouço. Converso com criados, falo com 
guardas, ouço os serviçais. E não faço isso apenas quando pre-
ciso deles. Não é só isso. Também os ajudo quando precisam. 
Faço com eles o que lorde Loxias faz com os senhores de outros 
domínios. E a contrapartida que recebo – e também ele – é a 
confiança, uma relação que tem proveito mútuo, não beneficia 
apenas um lado. É um tipo de tratamento que aproxima, gera 
cumplicidade, companheirismos, amizade e em que não há 
uma relação de senhor e subordinado. Desculpe, pai. Sei que 
não é fácil ouvir isso de uma mulher, mesmo sendo sua filha. A 
realidade é que os M´Kura-Torg estão sozinhos e se não mu-
dar de comportamento, o domínio ficará isolado ou se isolará 
ainda mais. Se isso acontecer, não será apenas nossa casa que 
perderá, mas também seus vassalos, pequenos lordes e pessoas 
comuns. Infelizmente, pai, os van der Vliet já venceram. 

- Syla, você tem certeza dos acertos com os Walton e 
Newad?

- Dos Walton, certeza absoluta. Ouvi uma das filhas de San-
trell dizer que estava tudo acertado e que seu pai havia ficado 
maravilhado com a proposta dos van der Vliet. Dos Newad, 
ouvi criados comentarem a reunião entre as duas famílias, 
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com a presença do filho mais velho de Loxias. Neste aspecto, 
aprendi a confiar no que os criados dizem. Eles são espectado-
res mudos das mais importantes decisões e acertos deste reino.

Com o relato da filha, Govert havia perdido a perspectiva 
do encontro e esqueceu-se até de perguntar a Syla se concorda-
ria com o casamento. Atônito, via-se na posição de não saber o 
que fazer. Sem pressão econômica e sem ameaças, armas que 
usava com frequência, constatou que tinha sido completamen-
te derrotado. Estava sozinho.

- O que vou fazer?
A pergunta foi mais retórica e surgiu quase que com um de-

sabafo, mas Syla interpretou-a como um pedido de ajuda.
- Eu não me preocuparia de imediato com as mudanças, pai. 

Elas não afetam nosso domínio, que continua sendo o segun-
do mais poderoso do reino. Aliados a nós ou não, os outros 
domínios sabem que somos importantes para o reino, pois lhe 
fornecemos bens que não teriam se não os produzíssemos. De 
outro lado, se os confrontarmos, eles podem nos isolar, o que 
seria muito prejudicial, nem tanto política, mas economica-
mente. É o que eu faria. E é o que recomendaria se me pedisse 
conselho. Ganharia tempo para ver se há algo diferente a fazer 
e surpreendê-los.

Syla levantou-se e saiu. Govert, preocupado, ficou mergu-
lhado nos pensamentos. 
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PEET E SYLA

O conceito que Syla tinha dela mesmo era alto. Ela se jul-
gava mais inteligente e esperta que o irmão, que herdaria o 
domínio e o nome de família e  se sentia melhor preparada 
que ele, pois conhecia os problemas do domínio e se relaciona-
va melhor com os vassalos de seu pai. 

Quem não vivia sua intimidade e nem a conhecia de perto, 
a via como estranha e rebelde por não ser submissas como 
mulheres nobres, tidas como recatadas. E para os que olhas-
sem mais de perto, muito mais submissas do que recatadas. 
Atrás das paredes e longe dos olhares indiscretos, comporta-
vam-se, muitas vezes, como devassas e boa parcela delas, pelo 
menos uma vez na vida, teve amantes. Na maioria das vezes, 
seus maridos não se importavam. Eles haviam se casado por 
interesse, não por amor. O objetivo era que a mulher lhe desse 
filhos, começando por um varão e multiplicando a prole, de-
pois, oferecendo-lhe moeda de troca com os outros domínios 
na forma de casamentos por interesse. 

Syla não pretendia ser este tipo de moeda. Queria ser inde-
pendente, cavalgar livremente, caçar e pescar, praticar lutas e a 
manejar o arco e a flecha tão bem quanto a espada. Era o que, 
na verdade, vinha fazendo desde quando era criança e não 
vivia sob a constante vigilância do seu clã. Ela melhor cava-
leira que o irmão e lutava melhor do que ele. Caçava, pescava 
e se considerava arqueira exímia, comparando-se com os que 
estavam a serviço do pai. 

Seu comportamento, de um modo geral, não era da filha 
de um dos mais importantes senhores do reino. Quem a co-
nheceu desde criança logo identificou a diferença. E era essa 
diferença que a fez conquistar a confiança de auxiliares do pai 
e de criados da casa, o que lhe dava cobertura e liberdade para 
fazer o que entendesse sem que os pais soubessem. A velha 
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aia era a primeira a lhe dar cobertura e foi quem lhe ensinou a 
disfarçar como plebeia e o linguajar dos comuns. Em Staerda-
le, a sede do domínio, onde ficava o castelo dos Torg, ela cir-
culava livremente. Não como a filha do lorde, mas como uma 
comum, que se confundia com as outras pessoas da cidade ou 
que nela chegavam. 

Suas andanças e os contatos lhe proporcionaram imagem 
diferente do domínio. Aprendeu ao tomar contato com pessoas 
que não se submetiam às regras rígidas do castelo e passou 
a admirar a liberdade das mulheres, participantes ativas da 
vida, inclusive no comando de negócios. Um deles – e dos 
mais prósperos – eram dos bordéis da cidade. Ao descobrir 
que havia mulheres que vendiam o corpo como meio de vida, 
quis conhecer detalhes e ver como um bordel funcionava. Foi 
difícil e levou tempo para conseguir, mas conseguiu chegar a 
“madame Nora”, como chamavam a principal cafetina da cida-
de. Ela lhe matou a curiosidade teórica, explicando como o ne-
gócio funcionava, a parte que recebia e quanto restava para as 
“meninas”, que quis conhecer. Surpreendeu-se ao ver mulheres 
belas, bem cuidadas, que podiam rivalizar com as nobres mais 
formosas, não só em beleza como em maneiras. “Madame” lhe 
explicou que era necessário que fossem assim, pois ali rece-
bia muitos nobres e as “meninas” tinham de ter modos, pelo 
menos em público. Em privado, no quarto, podiam fazer o 
que desejassem. Sim, eram prostitutas, mas tinham de parecer 
virtuosas.

- Madame Nora, posso ver um casal no quarto? perguntou 
candidamente à cafetina.

- Minha filha, mesmo que fosse possível – e não é – não 
seria adequado. O que um homem e uma mulher fazem no 
quarto é privado, entre eles. Aqui não permitimos exibição, 
mesmo que os dois concordem. Temos de preservar nossa 
credibilidade, conquistada às duras penas ao longo dos anos. 
Temos honra e não permitimos este tipo de devassidão.
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Syla havia sido recebida nos aposentos privados de ma-
dame, surpreendentemente mais luxuoso e confortáveis que 
os dela própria, filha de um dos homens mais poderosos do 
reino. Ela concordou em mostrar-lhe os quartos onde as “me-
ninas” recebiam seus fregueses. O que viu foram quartos que 
poderiam ser considerados suntuosos, o que a deixou muito 
impressionada e despertou ainda mis sua curiosidade. Pediu 
para ver o alojamento das meninas e de novo foi surpreendida. 
Os quartos eram amplos, arejados e confortáveis. Desinibida, 
conversou com algumas delas, perguntando-lhes como era a 
vida. Elas estavam satisfeitas. Tinham boa comida, conforto 
para viver e dormir e bons rendimentos. 

- Tia Nora – explicou uma delas – se preocupa conosco, nos 
protege e nos orienta. Temos poupança em que colocamos 
parte do que ganhamos. Estamos nos garantindo para quando 
não mais tivermos juventude e beleza. Foi assim que tia Nora 
começou e, quem sabe no futuro, não podemos seguir o mes-
mo caminho, abrindo nosso próprio negócio.

Syla estava satisfeita, mas ainda lhe faltava uma informação 
e formigava de curiosidade. Queria saber como era o ato se-
xual, em si. Tinha ouvido falar dele mas não tinha ideia como 
era realizado. Meio indecisa e tímida, falou da sua curiosidade 
com madame Nora e a viu abrir um sorriso e lhe fez sinal para 
que a seguisse. Voltaram aos aposentos da cafetina, que abriu 
um armário, retirou um livro bem encadernado e o estendeu a 
ela, oferecendo-lhe o volume. Syla o pegou e leu o nome “Deu-
sa do Amor”, mas não o abriu, esperando uma explicação.

- Menina, este é um livro muito antigo e proibido, principal-
mente para as mulheres. Ele conta a história de uma cortesã 
que, após aprender, passou a ensinar outras mulheres como 
se comportarem no sexo. Mostra como é o ato sexual, ensina 
posições e como explorar o prazer na relação entre homens e 
mulheres. Na nossa sociedade, é considerado indecente, mas 
no mundo em que vivo é instrutivo e ajuda as novas meninas 
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a interpretar o desejo dos homens e a se protegerem. Vou dei-
xar que o leve, mas tem de prometer que ninguém – ninguém 
mesmo – o irá ver. Quando terminar, peça que alguém de sua 
estreita confiança o traga e me devolva. Se por um acaso for 
descoberto, jamais diga que fui eu que o emprestei.

Syla voltou ao castelo melhor informada e com o livro ca-
muflado, escondendo-o em seus aposentos. Em menos de uma 
semana o tinha devorado e experimentado o sexo solitário, 
aprendendo a se excitar e se masturbar. O livro despertou sua 
sexualidade, tentando, a partir das ilustrações que viu, como 
seria o ato sexual entre a mulher e o homem na realidade. No 
mundo em que vivia e sendo quem era, entregar-se a alguém 
que não ao próprio marido em um casamento de conveniência, 
não era possível. Seria um grande escândalo que atingiria em 
cheio seu pai e sua 

O livro lhe proporcionou um despertar e chamou sua 
atenção para o que acontecia na natureza. Querendo ou não, 
passou a perceber o sexo entre os animais. Eram os porcos, os 
cães, os galos e o gado. Via fascinada os machos cobrindo as 
fêmeas. Apesar de ler e reler o livro emprestado por madame 
Nora, ele não explicitava tempo do sexo ou dala detalhes dele. 
O que fornecia era explicações mecânicas, de posições adota-
das e de pontos de prazer. Detalhes, nenhum.

Vendo o sexo entre animais, questionava se entre homens 
e mulheres seria idêntico. Pensou em perguntar à velha aia, 
mas não teve coragem. No caso dos animais, podia observar. 
No dos homens, apenas imaginar. A prática, se houvesse, viria 
com o casamento, coisa em que não pensava e que, seu pai 
sabia, não aceitaria se o pretendente não lhe agradasse. Estar 
impedida da prática ou da observação direta do intercurso 
entre homens e mulheres só aumentou a curiosidade de Syla e 
decidiu retornar a madame Nora.

Ao recebê-la, a cafetina não foi condescendente como da 
primeira vez.
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- Menina, você está nos colocando em risco. Se o senhor 
seu pai descobre que esteve aqui e que a recebi, seremos – eu 
e minhas meninas – punidas e esta casa pode ser fechada, o 
que nos deixará na rua. Sua ousadia pode acabar com o nosso 
negócio. Não volte, pois não a receberei e, se insistir, posso até 
falar com o seu pai através de alguém que conheço. Vou me 
prevenir para garantir a continuação dessa casa.

Syla ficou irada com a rejeição, deixou o livro e saiu. Inti-
mamente, reconhecia que seu pai poderia fechar o prostíbulo 
e colocar quem nele atuava na rua. Não que o fechamento do 
bordel resultasse na diminuição da prostituição. Logo outro 
surgiria, oferecendo “serviços” semelhantes e agrupando os 
notáveis do domínio – a entourage do próprio pai, quem sabe 
seu irmão e os chefes das casas vassalas. Eram eles, primor-
dialmente, que mantinham os bordeis de luxo e as meninas 
que lhes vendiam o corpo. O que a reação da dona do prostí-
bulo lhe revelou era que tratava-se de um negócio. As mulhe-
res eram mercadorias vendidas àqueles que pudessem pagar.

Ao voltar ao castelo, decidiu que acompanharia o pai e a 
mãe na ida a Ruttark, para a reunião anual do Conselho do 
Reio. Ao viajar, pensava que conheceria uma cidade diferen-
te e vivenciaria novos costumes, também diferentes e mais 
excitantes que os de sua terra. Não foi o que encontrou. Em 
Ruttark, ao invés de excitação encontrou chatice, frivolidade, 
fofocas e observações bobas sobre outras jovens e os “meni-
nos” que frequentavam a corte. Descobriu que para a maior 
parte da nobreza a única coisa que importava era arranjar 
um bom casamento, principalmente com alguém das maiores 
casas.. Era maçante ouvi-las repetir a mesma coisa. 

E foi em meio a essa chatice que, por acaso, encontrou o 
olhar do jovem alto e moreno. Na primeira vez, desviou os 
olhos e abaixou a cabeça, reação esperada de uma moça nobre. 
Mas viu que continuava a buscá-la e trocaram vários olhares. 
Seus olhos intensos acabaram mexendo com Syla, lembran-
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do-lhe de ilustrações do livro de Madame Nora. Decidiu que 
queria conhecê-lo, saber quem era. Como estava em ambiente 
hostil, iria tomar cuidado, não desejando criar problemas para 
o pai. Continuou observando o jovem e pensando que teria de 
manobrar para encontrá-lo. Ela iria arranjar um jeito.

Na chata cerimônia de apresentação, ficou ansiosa. No jan-
tar, diante dos olhares do jovem - um van der Vliet pelo gru-
po a que estava integrado – se excitou, retomando as figuras 
do livro e imaginando como seria experimentar algumas das 
posições com ele. O jantar demorou horrores e, quando o baile 
foi iniciado sua expectativa era que fosse um dos primeiros a 
lhe pedir a dança. Não foi. Ela dançou com vários jovens an-
tes que se aproximasse e se apresentasse. Saíram dançando e 
conversando, mostrando-se completamente diferente dos ou-
tros com quem tinha dançado. Quando a valsa terminou, foi 
direta e quis continuar a seu lado. Ele a surpreendeu, apon-
tando que não seria apropriado, tratando-se os dois serem 
das famílias a que pertenciam, mas prometeu voltar. Circulou 
pelo salão e retornou como prometido. Ficou com a impressão 
que estava interessado nela, mas avaliou que também podia 
ser fingimento.

Peeter havia mexido com ela, lá no fundo. No pouco tempo 
em que ficaram juntos, agiu como um perfeito cavalheiro e por 
mais de uma vez destacou o fato de pertencerem a famílias 
rivais, o que lhes aconselhava cuidado. Qualquer coisa que 
fizessem fora dos padrões aceitos, poderia gerar um escândalo 
e levar a um novo conflito. No momento em que a última dan-
ça estava terminando e que, para ela, o baile também, tinha 
tomado uma decisão: queria Peeter na sua vida. Nos outros 
encontros, sempre casuais, ficava observando as reações dele, 
vendo como reagia a ela e se, pelas atitudes, podia avaliar se 
estava mesmo interessado nela. Não conseguiu ir adiante. Pee-
ter sempre observava que precisavam comportar-se.

No domínio, menos, e em Ruttark, mais, Syla tinha ouvido 
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história de homens que não gostavam de mulheres e chegou a 
questionar se não seria o caso de Peeter. Bancando a inocente, 
acabou provocando algumas das meninas e soube que ele tinha 
tido vários namoros e era dado como frequente nos bordeis da 
cidade. Era o que queria ouvir e intimamente tomou a decisão 
de conquistá-lo, mesmo que isso gerasse desgosto para o pai, 
que só via problemas no relacionamento com os van der Vliet.

Casualmente, acabou encontrando-o um número de vezes. 
Neles, ela tentava se aproximar, explorar os sentimentos deles, 
mas via um muro entre os dois. Peet era gentil, cortês, mas a 
mantinha à distância. Fazia de um modo encantador, o que a 
deixava ainda mais cativada por ele, mas não dava nenhum 
passo adiante. Portava-se, como diziam as outras meninas, 
como “um perfeito cavalheiro”. Elas a invejavam por ter sua 
atenção. Tal como Syla, sonhavam com ele, em tê-lo como 
marido, agregando a importância da casa mais importante do 
reino. O que Syla sabia é que não resistiria a ele. Se avançasse, 
cederia.

Em mais de um dos encontros, seu desejo era enlaçá-lo 
em um abraço e o beijar, como nas histórias da aia. A razão 
a conteve. Não desejava criar problemas e atingir seu pai e 
sua família, comprometendo ainda mais seu prestígio com as 
outras. Os encontros eram espaçados e esporádicos e se viu a 
sonhar com eles, desejando que acontecesse todos os dias. Em 
seus sonhos, Peet era o príncipe valente das histórias que a aia 
lhe contava. Chegou a ter sonhos sexuais com ele, o que a dei-
xou ainda mais excitada. Não vendo como mudar a situação, 
decidiu abandonar o casulo de bem comportada e falar franca-
mente do que sentia por ele.

Andava despreocupada por uma das alas do palácio quan-
do o viu sentado em um dos jardins laterais.

- Ser Peeter van der Vliet estás fugindo de mim?
- Lady Syla M´Kura-Torg não seria capaz de fugir-te pois 

sabes que não resisto aos seus encantos. 
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Ele se levantou, tomou sua mão, fez uma mesura e a levou 
levemente aos lábios. Ela sentiu como se uma corrente elétrica 
a estivesse percorrendo. Ainda segurando-a pela mão encami-
nhou-a ao banco mais próximo. Ela se sentou em uma ponta. 
Ele, na outra, olhando-a e sorrindo sedutoramente. Ela olhou 
em volta, aproximou-se dele e capitulou.

- Peeter. Não aguento mais esperar. Estou ficando louca. Te-
nho sonhos malucos. Só penso em você. Quero ficar com você.

Observando-o, achou que não parecia surpreso.
- Syla, adoraria ser irresponsável, mas sabe que nada pode-

mos. Pessoalmente gostaria de tê-la ao meu lado, mas és a filha 
de Govert, grande rival do meu pai. Se formos descobertos – e 
nessa cidade as chances são grandes de acontecer – vamos ge-
rar escândalo, que afetará nossas famílias e criar novo conflito 
entre elas. Seu pai jamais aceitará que um van der Vliet tenha 
desrespeitado sua filha. Meu pai vai me recriminar, mas será 
você quem irá sofrer as piores consequências. Desculpe-me. 
Não posso fazer isso, por mais que queira.

- Peeter o que vou fazer?. Nunca me senti desse jeito. Acho 
que estou apaixonada por você.

- Acredito em você, mas temos de ser racionais e muito cui-
dadosos. Não estou pensando em mim, mas em você. Se qui-
sermos ficar juntos precisamos respeitar as regras. Se fugirmos 
delas teremos problemas e eles serão maiores para você que 
para mim. Não quero que nada lhe aconteça. Por favor, enten-
da: não a estou recusando, mas mostrando que não devemos 
afrontar as regras existentes e desrespeitar nossas famílias.

- Há muito que venho mantendo duas vidas. De um lado, 
me porto como nobre. Do outro, sou uma plebeia, que faz o 
que bem quer, podendo se transformar em guerreira e qual-
quer outra coisa. Aprendi a me esconder e disfarçar, o que é 
muito fácil, pois meu pai não presta atenção em mim. Pode-
mos fingir que ninguém vai saber.
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- Você viveu em um enclave até agora. Lá, está protegida, 
mesmo que seu pai não lhe preste atenção. Aqui, é diferente. 
Temos gente de todos os tipos e sempre há alguém que quer 
se aproveitar, pode ser através de uma fofoca, de uma infor-
mação e, chegando ao extremo, até de se aproveitar de você. 
Estamos sempre cercado de olhos, gente que vive de infor-
mação e que notará a mudança, por menor que seja. Agora 
mesmo, alguém pode estar nos observando e, vendo-nos, vai 
relatar o que viu. Não conseguiremos passar despercebidos. 
Nosso relacionamento será descoberto, colocado em público e 
vai atingir em cheio seu pai, muito mais do que o meu. Para 
sua família será a reação ou desonra. E neste reino, apesar da 
paz, somente uma coisa cobre a desonra: a morte. Não quero 
morrer. Acho que você também não. Mas se fizermos o que 
deseja e formos descobertos – o que, acredite, irá acontecer – 
somente a guerra pode substituir a morte de quem ofendeu 
sua família. O reino, nem nossas casas, precisam de um con-
flito. Temos de ser racionais.

- Pode até não me querer, mas não pode impedir que procu-
re outro rapaz.

- Não, não posso. Gostaria de poder, não como imposição, 
mas por convencimento, mostrando que é melhor portar-se 
como imaculada. Se realmente me ama, como disse, peço-lhe 
que não faça isso. Preserve-se. Vamos tentar arranjar manei-
ra de ficar juntos. É uma ideia que me atrai. Não sei se estou 
apaixonado por você, Syla, mas gosto de tê-la ao lado, de 
sua inteligência e da sua perspicácia. Acho que formaríamos 
belo par. Faço-lhe um apelo. Pense e verá que esta é a melhor 
solução. Por favor, não faça bobagem, pois ela pode não lhe 
permitir volta. E me detestaria se a visse tendo problemas por 
minha causa.

Quando Syla fez menção de retrucar, Peet colocou o dedo 
nos lábios e lhe pediu que não falasse. Levantou-se e saiu em 
direção oposta da que ela tinha vindo. Ao virar em um cor-
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redor, desapareceu. Desconsolada, ela também se levantou, 
segurando-se para não chorar. Foi direto para seu quarto, 
atirou-se na cama e deixou as lágrimas fluírem, soluçando, 
sentindo-se sozinha e abandonada.
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REINO, UMA FICÇÃO

O Reino dos Nove Domínios nasceu da ideia das vanta-
gens da paz em relação aos constantes conflitos entre as mais 
importantes casas. Sem guerras, diminuiriam seus gastos e 
teriam melhores condições de comércio e de desenvolvimento. 
A ideia começou a ser implantada pelos van der Vliet, o mais 
antigos dos domínios. Começou com a associação de dois do-
mínios próximos e, ao longo dos anos e de gerações, foi envol-
vendo outros, até chegar à ideia da criação do reino.

Ela foi apresentada pela primeira vez em um encontro dos 
10 domínios principais, uma boa parte deles já envolvidos com 
a ideia e favoráveis a ela. Conhecendo-a, mas contrário à cria-
ção do reino, estava os M´Kura Torg e dois de seus aliados. Ini-
cialmente, parecia que a ideia não iria pegar, mas com alguns 
dos domínios favoráveis demonstrando os benefícios da paz, 
que os levou a aumentar seus negócios, ter maiores rendimen-
tos e menores despesas, a criação acabou sendo “comprada” 
pela maioria.

As negociações foram iniciadas e chegou-se, logo de início, 
a um impasse: Quem seria o rei? O grande receio era que os 
poderosos van der Vliet avançassem e se transformassem 
na casa real, o que não seria aceito pelos Torg. Era preciso 
uma solução de compromisso, criando-se uma entidade que 
era nada menos que ficção e que levaria anos e anos para ser 
implementada e funcionar adequadamente, trazendo provei-
to para os que a integravam. As conversas duraram anos e 
ninguém via uma saída. Foram os Walton que trouxeram a 
primeira proposta de transformar o líder do domínio de Ken-
derin, um dos menores e mais fracos, na casa real. A maioria 
apoiou a ideia, mas era preciso negociar com a casa Kenderin 
e convencê-la da mudança.

O maior problema era o fato de a Kenderin ser a mais 
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antiga das casas nobres do reino, embora fosse a menos im-
portante quando as negociações começaram. Pequeno, apenas 
um enclave no meio de grandes extensões dos outros domí-
nio, Ruttark, a cidade sede dos Kenderin, se transformaria, 
pelas propostas de negociação, em capital do reino. O novo rei 
não precisaria se deslocar, mantendo a história da família e 
ganhando uma força própria, responsável pela segurança da 
cidade e da área em volta dela, praticamente do mesmo tama-
nho do seu domínio. As negociações não foram fáceis, mas 
Joran, o primeiro do seu nome, acabou convencido e deu, o que 
na opinião dele, foi um salto: deixou de ser apenas um lorde e 
se transformou em rei.

A mudança foi solenemente consagrada, reunindo em Rut-
tark os senhores de domínios para a proclamação do novo rei 
e a criação do Reino dos Nove Domínios. Joran havia deixado 
de ser o senhor de Kenderin para tornar-se Joran I, o rei dos 
domínios. O que descobriu mais tarde e quando já não mais 
lhe era possível reverter os acordos feitos, retornando ao se-
nhorio de seu domínio, é que não teria poderes sobre os domí-
nios, com cada lorde sendo senhor absoluto em seu território. 
O poder real era, na verdade, extremamente limitado. Quem 
continuava mandando eram os senhores de domínios, agora 
através do Conselho do Reino, onde as nove casas principais 
tinham assento. O rei, no final, fazia o que eles decidiam.

Mas mesmo sem poder o rei tornou-se símbolo da união dos 
domínios. O Reino trouxe a paz tão desejada e proporcionou 
maior integração territorial, abrindo fronteiras, facilitando o 
trânsito de pessoas e os negócios e facilitando a troca entre 
eles. A paz trouxe, como anteviram seus idealizadores, pros-
peridade e mesmo os domínios menores foram beneficiados. A 
inexistência de conflitos fez com que as disputas fossem resol-
vidas no Conselho do Reino. Nele, desde o início, os van der 
Vliet tinham mais aliados que os Torg. Os dois eram as maiores 
forças do reino, quase que se equivaliam em poderio econômi-
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co, e eram os pêndulos do Conselho. Às vezes – na maioria, na 
verdade – os van der Vliet ganhavam. Noutras, os Torg.

O reino se institucionalizou. Gerações se passaram e uma 
tradição se criou com os reis se sucedendo como Joran. Joran, 
o sexto do seu nome, iria presidir a próxima reunião do Con-
selho, mas antes faria as formalidades de receber os senhores 
de domínio no seu castelo. Ele seguia calmamente pelo grande 
corredor que as famílias formaram no salão e aproveitava para 
observar cada nicho, fazendo acenos. Ali, alinhados e à sua es-
pera estava o verdadeiro poder do reino, que repousava sobre 
um compromisso construído com dificuldade e sempre sob 
ameaça devido ao apetite pelo poder das grandes casas.

Embora não o demonstrasse, não estava satisfeito com a 
situação do reino, eternamente oscilando entre Loxias van der 
Vliet, o senhor de Edrea, e Govert M´Kura Torg, de Staoq, o rei 
estava atado para se mover. Mas ele tinha ambições e vinha 
manobrando de maneira discreta para aumentar seus pode-
res. Já tinha ampliado a guarda Krellior, sua força particular, 
dotando-a de mais homens e mais recursos e a transformando 
um fonte de informação pessoal. Discretamente e com muito 
cuidado vinha explorando outros caminhos, procurando fugir 
ou contornar os empecilhos que o Conselho lhe impunha e 
ganhar mais ação e comando na direção do reino.

Ao longo do seu reinado, que já durava quase que 50 anos, 
Joran VI era tido como um bom rei, alguém afável que recebia 
as pessoas, as ouvia e pelo menos tentava resolver seus proble-
mas. A ele era creditada a paz existente em Ruttark e no reino. 
A capital, por sinal, tornou-se em potência econômica e no 
porto mais movimentado do reino. Apesar da enorme divisão 
de classe e do fosso entre ricos e pobres, ela prosperava. O rei, 
atento, procurava azeitá-la, aumentando sua importância e a 
transformando no principal centro de negócios do reino. Sua 
ação lhe granjeou o apoio dos notáveis da cidade, com quem 
tinha canais permanentemente abertos e para quem havia 
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facilitado as condições de negócios.
Se julgava que o poder que tinha não era suficiente para 

realizar os seus desejos e planos para o reino, Joran não podia 
reclamar da vida. Não lhe faltava recursos e tinha confortos, 
para ele e família, que a maioria dos senhores não tinham. 
Governar não era uma tarefa difícil e cuidava, dentre seus afa-
zeres, para que suas boas ações fossem notadas, não só pelos 
senhores, mas pela própria população de Ruttark e das outras 
capitais do reino. Uma forma de fazer-se notar era as visitas 
que fazia às capitais, aproveitando-as para destacar os benefí-
cios que o reino tinha levado ao domínio ao longo dos anos de 
seu reinado.

O que Joran oferecida era um poder discreto, sem confrontos 
e conflitos, garantindo a estabilidade do reino, mas esticando a 
corda de seus poderes e de suas ações. Os senhores de domínio 
não reclamavam, pois também lucravam, e ele continua exer-
cendo sua influência, às vezes aparente, mas na maioria delas, 
atrás das cortinas, aparando arestas e impedindo o surgimento 
de problemas. Eventualmente, usava a força, através do azei-
tado mecanismo da Krellior e de seus guardas do Primeiro 
Círculo, escolhidos a dedo e completamente leais a ele.

Aumentar sua visibilidade e ganhar poder eram os princi-
pais objetivos de Joran. Até então, tinha conseguido, sempre 
pensando que o fazia em benefício de seu filho, o próximo 
rei. Desde que assumiu o lugar do pai, sonhava em ser, efeti-
vamente, um rei com poderes, a quem as casas se curvassem. 
Não que estivesse submetido a elas. Poderia conseguir se 
tivesse muitos mais anos de reinado, o que não era o caso. Mas 
poderia deixar o caminho preparado para o filho, que chegaria 
ao trono com mais poder e com capacidade de, manobrando 
bem, aumentá-lo. No futuro, quem sabe, os que sentassem em 
sua cadeira poderiam ser, não só de direito, mas de fato o rei 
dos nove domínios. Sonhar, como ele próprio admitia, não 
causa prejuízo a ninguém.
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Um de seus sonhos era casar o filho, que tinha o mesmo 
nome dele, com uma herdeira dos Torg ou dos van der Vliet. 
Os dois senhores tinham filhas que poderiam se transformar 
mas rainhas dos nove domínios. Se acontecesse, aumentaria a 
importância do rei, associando-o a uma das duas mais po-
derosas casas nobres do reino. A realidade era que não tinha 
como decidir a escolha, feita pelos integrantes do Conselho e 
levando em consideração o interesse das famílias deles, não 
da sua. Era frustrante. Afinal, era o rei e quem deveria decidir 
com quem casar seu filho.

Contrapondo-se aos seus desejos de mais poder, o que tinha 
vivenciado durante o seu reinado era o aumento da influência 
de Loxias van der Vliet, hábil negociador, que havia levado 
a maioria dos famílias para o seu lado, fazendo-as com que 
adotasse sua prática e sua forma de gerenciar o domínio. Joran 
contrapunha a ação de Loxias a de Govert. Enquanto o primei-
ro tinha o dom de fazer aliados, o outro tinha o de perdê-los. 

Sutilmente, sem que o reino percebesse, havia em andamen-
to uma mudança real de poder e, na análise do rei, Govert já 
a tinha perdido, o que iria gerar desequilíbrio, ameaçando-o 
e à paz no reino. Talvez fosse a oportunidade que esperava, 
mas tinha de mover-se com extremo cuidado. Na opinião do 
rei, Govert estava ficando acuado, o que poderia levá-lo a se 
separar do reino. Não seria bom para ninguém, mas a perda 
lhe seria grande, devido à unificação dos pontos de vista e de 
ações do Conselho. Se pudesse, evitaria o conflito, mesmo que 
as tensões fossem mantidas, e arranjaria uma forma de culpar 
Loxias pelo que aconteceria.

A lenta caminhada de Joran se aproximava do trono. Dei-
xou a esposa e tomou o primeiro degrau dos três que o leva-
ria à cadeira símbolo da união do reino. Ao chegar à parte 
mais alta, virou-se e fez uma mesura, o cumprimento oficial 
às grandes casas, e sentou-se. A esposa e os filhos também 
haviam subido pela lateral e tinham sentado logo atrás, em 
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segundo plano. Os guardas do Primeiro Círculo afastaram-se 
e se postaram atrás e nos dois lados do tablado onde a cadeira 
real estava. Era hora de uma pequena fala.

- Nobres dos domínios, bem vindos a Ruttark. Auguro-lhes 
ótima estada e que tenham um bom proveito na visita. Tê-los 
aqui reunidos mostra a união das grandes casas e do reino. Sei 
que decisões importantes serão tomadas na reunião do Grande 
Conselho e posso lhes afirmar que as aguardo para imedia-
tamente implementá-las. Espero que estejam confortáveis nos 
aposentos que lhes foram destinados e que suas necessidades, 
supridas. Como sabem, não sou dado a grandes falas e, por 
isso, quero convidá-los para o banquete que será servido em 
sua homenagem. Agora, vamos aos procedimentos adminis-
trativos pendentes.

O ritual havia terminado e os principais líderes se retira-
ram do salão. Joran os viu sair e dedicou-se a ouvir os pleitos 
de seus súditos, nobres menores, comerciantes, empresários 
e pessoas comuns, que aproveitavam a reunião do Grande 
Conselho para levar seus problemas ao rei e tentar resolvê-los 
com sua ajuda, no que tinha se tornado uma tradição, mas que 
havia mudado, tornando essa possibilidade mensal, mas am-
pliando-a quando da presença dos senhores dos domínios. 

Os pedidos endereçados ao rei eram feitos antes, quando 
a audiência tinha sido pedida. Ao receber o suplicante, o rei 
mostrava sua benevolência e interesse em resolve questões 
menores que envolviam os comuns. A antecipação permitia 
à equipe real buscar soluções para os pleitos, mas às vezes, 
ficavam algumas pendências. Havia pleitos que dependiam 
de negociações e outros que o reino não poderia resolver, por 
questões legais, como por exemplo interferir em uma decisão 
do senhor de um domínio ou na de um comerciante. Mesmo 
assim, era buscada uma conciliação e poucos dos pedidos 
ficavam sem solução. Era algo que fazia com gosto, mas que o 
deixava cansado. 
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Ao retornar a seus aposentos e começar a se preparar para 
a recepção, Joran estava preocupado com rumores que cor-
riam por Ruttark. Mas nem o cansaço, nem a preocupação, iria 
impedi-lo de cumprir o ritual de comandar a recepção formal, 
presidir o banquete, conversar com nobres e procurar uma 
abertura para falar sobre o casamento do filho. O que não diria 
aos líderes é que tinha planos que visavam a evitar o domínio 
do reino pelos van der Vliet. Talvez o que colhesse nas con-
versas influenciasse sem planejamento, mas seguiria adiante, 
corrigindo rumos e buscando evitar a tomada do reino.

Ainda em seus aposentos, Joran foi avisado que os nobres o 
aguardavam. Saiu com a esposa ao lado. 

O salão estava apinhado e como o protocolo exigia, foi de 
nobre em nobre, cumprimentando-o, sem seguir uma ordem e 
sem olhar o que, no seu mapa, eram os mais importantes. Por 
coincidência, passou pelos dois líderes mais importantes em 
sequência, detendo-se um tempo maior com Govert e sua filha, 
que fazia a primeira visita à corte. Na verdade, quem dedicou 
mais atenção à ela foi a esposa, enquanto conversava com o lí-
der Torg. Depois, foi a vez de Loxias, que se fazia acompanhar 
de Peet e por quem uma das filhas de Joran era encantada. 
Quando falava com o último dos integrantes do Conselho, um 
auxiliar se aproximou e lhe disse algo ao ouvido. Terminou a 
conversa e tomou assento à cabeceira da mesa principal. Foi o 
sinal para o meirinho anunciar:

- Senhores líderes do Reino dos Nove Domínios, sua majes-
tade Joran, o sexto de seu nome, convida-os a tomarem seus 
lugares. Vamos iniciar o serviço do jantar. 

Os assentos ocupados, o serviço começou e os pratos foram 
se sucedendo. À cabeceira, Joran comeu e bebeu moderada-
mente, observando os comensais. À sua direita, estava os van 
der Vliet – Loxias, a esposa e o filho mais velho. À esquerda, 
os M´Kura-Torg – Govert, esposa e filha, a estreante Syla, mui-
to bela mas parecia tímida. Seus olhos percorriam a mesa, mas 
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não parava em ninguém. Se alguém pegava seu olhar, baixava 
imediatamente os olhos. 

Joran de forma discreta procurava notar se Syla havia se 
interessado por algum jovem em particular. Foi recompensa-
do quando o olhar dela parou em uma mesa secundária e em 
um jovem alto: Peet van der Vliet. Seus olhos brilharam. O rei 
voltou-se para Loxias e Govert, vendo se também tinham ob-
servado o movimento. Não tinham. Ambos se concentravam 
na comida. Também não tinha sido notado por Theis, o filho 
mais velho dos van der Vliet ou por qualquer outro comensal. 
Se o jovem Peet também se interessasse pela jovem, estaria 
diante de um relacionamento potencialmente explosivo, devi-
do à animosidade entre as famílias, mas que poderia, também, 
determinar radical mudança no Conselho, levando as duas 
poderosas famílias a se aliarem. Tinha de ficar atento ao que 
aconteceria.

O rei se considerava bom observador, capaz de captar pe-
quenos movimentos e identificar intenções. Mesmo que tenha 
demonstrado essa capacidade por inúmeras vezes, ao observar 
Syla M´Kura-Torg e sua procura, perdeu um momento. Depois 
que ela desviou o olhar de Peet, voltou a procurá-lo e o encon-
trou olhando firmemente em sua direção. Ao ver-se observa-
do, fez um gesto mínimo com a cabeça, como reconhecendo 
a observação, mas manteve o olhar fixo. A jovem baixou seu 
olhar, mas tinha um pequeno sorriso formado. Talvez encabu-
lada pela reação de Peet ou talvez excitada por ela, pegou sua 
taça de vinho e, na única vez que o fez durante o jantar, tomou 
um bom gole. Do outro lado e sem que seus pares percebesse, 
Peet também tinha pegado sua taça e a levantara, ao mesmo 
tempo em que Syla o fez, como se os dois estivessem fazendo 
um brinde.

Conhecendo Peet e sabendo como agia, se tivesse visto o 
gesto e a troca de olhares, Joran dormiria mais preocupado. 
Nas regras não escritas das grandes casas não era comum que 
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segundos filhos de famílias diferentes se unissem, principal-
mente quando as duas famílias eram adversárias, o caso dos 
van der Vliet e dos Torg. O que poderia acontecer se as regras 
fossem quebradas ou se as famílias se aliassem? Se dependesse 
do rei, tal aliança jamais aconteceria.

Se as casas van der Vliet e M´Kura-Torg se unissem, o pouco 
poder que detinha seria diminuído e se transformaria, de vez, 
em figura cerimonial. Há muito vinha trabalhando para am-
pliar seu poder, o que fazia de maneira muito discreta, com 
conquistas mínimas a cada vez. Não queria conflitos entre as 
famílias, pois sempre havia algum tipo de desestabilização, 
mas também não queria ser apenas um joguete nas mãos de 
Govert e Loxias.

Ele não iria ficar parado e à espera.
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O MUNDO DO NOBRE

Cosmopolita – se é que a palavra sirva para classificá-la – 
Ruttark era cheia de personagens estranhos, figuras esquisitas, 
pessoas misteriosas, pedintes, estrangeiros os mais diversos e 
comerciantes do Reino e de Sazos, que ali aportavam em busca 
dos bons negócios que a cidade oferecia. No meio da diversifi-
cada fauna humana havia um personagem que se naturalizou, 
tornando-se quase que parte da paisagem, o que o tornou imu-
ne à curiosidade, não mais causando estranheza. 

Como acontece muitas vezes com esses estranhos perso-
nagens, seus apelidos acabam por se sobrepor ao nome e se 
alguém que não o conheça perguntar-lhe como se chama, 
dará seu apelido, o que é extensível para os que o conhecem e 
rodeiam. Este era o caso do Nobre. O adjetivo, no seu caso, ti-
nha virado nome e substantivo. Havia naturalizado o apelido, 
adotando-o e transformando no seu cartão de visitas. Mas se 
era nobre, o que o destacava? Este era o seu segredo: não tinha 
destaque. Apenas fazia parte da paisagem, integrando-se nela.

Quando aparecia, misturando-se aos presentes, era como 
se há muito tempo estivesse ali, participando das conversas, 
atento aos assuntos do momento e capaz de atualizar os mais 
bem informados sobre fofocas na cidade e no Reino. Nunca 
fugia de uma pergunta, embora na maioria das vezes não a 
respondesse, pelo menos não como o questionador queria. Aos 
estranhos que não o tinham encontrado, o viam desenvolto e 
perguntavam quem era, a resposta vinha simples: “É o Nobre”. 
As informações sobre ele paravam por aí. Ninguém sabia se 
era de família nobre, de onde vinha, do que vivia e onde mo-
rava. Nos bordeis, nas tavernas, nas pequenas espeluncas, nos 
mercados e onde houvesse qualquer tipo de ajuntamento, era 
presença constante. Ele aparecia, conversava e sumia. E isso 
foi se tornando tão natural que ninguém mais estranhava ou 
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questionava. Movimentava-se livremente, sem constrangimen-
tos e sem questionamentos. Liberdade que tinha buscado.

Não tinha história oficial e nem se importava com as ver-
sões sobre quem era. Eram várias, criativas e, às vezes, sinis-
tras. Alguns afirmavam que era muito rico, associado a vários 
comerciantes e que tinha ligação com os principais nobres dos 
domínios. Outros, o viam como espião das casas nobres, en-
carregado de saber o que o povo – e outros nobres – faziam e 
pensavam. Ainda diziam que era o dono de alguns dos melho-
res bordeis da cidade, oferecendo diversão fácil e farta àqueles 
que podiam pagar – e colhendo os seus mais íntimos segredos. 
E havia os que o viam como verdadeiramente nobre vivendo 
longe de casa às expensas da família. Uma parcela o via como 
feiticeiro, capaz de incorporar personagens, fazendo-se passar 
por quem desejasse ser, ressaltando o seu ar sombrio. Eram 
versões difíceis de sustentar, já que não havia fatos associados 
a elas. Na busca de sua identidade, chegaram a associá-lo a um 
verdadeiro nobre, mas a comparação não resistiu as diferenças. 
O nobre era Peeter van der Vliet, mais jovem, um pouco mais 
alto e melhor vestido. Além do mais, nunca escondia quem 
era. A versão surgiu e morreu.

O próprio Nobre ouvia as versões e se divertia com elas. 
Nunca negou qualquer característica que lhe atribuíram, 
nunca corrigiu relatos ou acrescentou dados à sua pretensa 
biografia. Vivia a favor da corrente. Era cordato, alegre, bem 
disposto e gentil, sabendo fazer as mesuras certas e usar belas 
palavras quando necessário. Vestia-se bem, mas não com o 
luxo que muitos senhores o faziam. Quem dele se aproximava 
era sempre recebido com cortesia, mas se estava à procura de 
informações pessoais, não as obtinha. Conhecido ou não, ha-
via transformado sua vida em mistério, aumentado por perío-
dos em que desaparecia completamente, ressurgindo como se 
nada tivesse acontecido. O que ninguém sabia é que o Nobre 
tinha um propósito. Queria informação e na sua busca havia 
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percorrido longo caminho.

Uma de suas primeiras descobertas foi que os bordeis eram 
minas de informação. Neles, jovens, velhos, nobres, comer-
ciantes, mercadores e cavaleiros deixavam a inibição de lado, 
contavam vantagens, feitos e expunham informação que, 
contextualizadas, eram valiosa. Outra foi que, com jeito, uma 
boa prostituta conseguia arrancar o mais escondido segredo 
de quem recebia. Era tão mais fácil quanto mais jovem fosse o 
cliente. O Nobre havia se transformado em assíduo frequen-
tador de prostíbulos e se aproximou de muitas das prostitu-
tas. Quando elas precisavam de um favor, recorriam a ele. Às 
vezes, recebia como pagamento uma noite de amor. Em alguns 
casos, bastava apenas o agradecimento. E assim foi conquis-
tando a confiança delas, o que o levou a frequentar o que se 
poderia chamar de “por trás dos bastidores” dos bordeis, do 
mais humilde ao mais luxuoso. Também se fez útil para os 
donos e gerentes dos bordeis, com quem trocava informações 
sobre nobres e visitantes. 

Era “o Nobre” e ninguém sabia no que estava realmente 
interessado.

nmnmnmnm

Transitando pelo grande salão do Cérebro Rosa, o princi-
pal bordel de Ruttark, o Nobre fazia paradas ocasionais, tinha 
pequenas conversas, mudava de posição e continuava no seu 
giro. Ele estava ali por desejar uma informação específica e 
para o contato que iria lhe proporcionar esta informação. Na 
maioria das rodas em que parou as conversas eram sobre a 
reunião do Conselho, suas decisões e em que elas iriam afetar 
a cidade. E uma das fofocas mais espalhadas era o movimento 
que o van der Vliet vinham fazendo, casando seus herdeiros 
com herdeiros de outros domínios, como iria acontecer com 
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os Walton. Ao ouvir uma das histórias do acerto entre as 
duas famílias, o Nobre sorriu, mas concordou com um ponto, 
achando a análise acurada: os Torg estavam perdendo terreno. 
Mas não era o que o interessava e foi em frente. Alcançou seu 
objetivo logo depois. Ao vê-lo, uma das jovens que conversava 
em um grupo, levantou-se, olhando-o sorridente.

- Que bom que veio. Vai me reservar?
- Não hoje. Tenho de sair. Vim apenas para lhe falar.
Sua voz era baixa e pausada. A jovem se aproximou e ele, 

fingindo que iria contorná-la, rapidamente sussurrou algo em 
sua orelha e se afastou. Por mais que houvessem ouvidos aten-
tos à conversa e passos – o que não acreditava – seria difícil 
ouvir o que disse, não só pela rapidez, mas da forma como foi 
dita, usando não a língua comum, mas um idioma de outra 
região, pouco conhecido em Ruttark. Aos poucos e sem pressa 
foi fazendo o caminho no sentido contrário. Ao aproximar-se 
da saída, voltou-se e olhou de modo apreciativo o salão quase 
cheio. Fez uma última vênia para os mais próximos e saiu. 

Quase ao mesmo tempo em que o Nobre deixou o bordel, a 
jovem com quem falou foi caminhando em direção ao centro 
do salão, como se estivesse se mostrando aos presentes. Era 
linda, charmosa e uma das mais caras do local. Ser selecio-
nada pelo preço foi uma das condições para que ali estivesse. 
O acordo vinha funcionando, com o Cérebro e ela lucrando. 
Tinha poucos clientes – um ou dois por noite – mas proporcio-
nava mais lucro ao bordel que as outras meninas.

Algum tempo depois dos dois movimentos um estranho 
chegou ao bordel. Era tão alto quanto o Nobre e como ele tinha 
feições indefinidas. Suas roupas eram comuns e não denota-
vam sua origem. Talvez mercador ou comerciante. A jovem o 
viu entrar e esperou. O estranho parou e correu os olhos pelo 
salão, encontrando-a e se dirigindo a ela. Abriu-lhe o mais 
encantador dos sorrisos.
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- Bem vindo ao Cérebro Rosa. Posso ajudá-lo?
A jovem viu espanto nos olhos do estranho, mas não mos-

trou reação, mantendo seu sorriso. Ele foi direto. Precisava de 
sexo, estava ali para tê-lo e podia ser com ela. Ela não titubeou 
e o levou em direção a “madame” que controlava o bordel, 
transmitindo o desejo do cliente, e se afastou, esperando. A 
espera foi curta e o cliente veio ao seu encontro. Ela o tomou 
pelo braço e o levou para o quarto. Boa parte dos homens pre-
sentes no salão o invejou. 

Quando muitos foram embora, ele ainda não tinha saído.

nmnmnmnm

Ao deixar o bordel, o Nobre caminhou rapidamente até 
uma casa próxima e entrou. Quando saiu, estava irreconhecí-
vel, só identificável por um ótimo observador. Com um andar 
gingado, como se estivesse meio bêbado, saiu caminhando de-
vagar e foi em direção ao cais, dirigindo-se ao Mão Justa, uma 
das tavernas preferidas pelos marinheiros. Ela estava cheia, 
submersa na algazarra provocada pela bebida solta e pela pro-
messa de diversão fácil. 

A taverna não chegava a ser um bordel, mas por ali transi-
tavam muitas prostitutas, fáceis de carregar para local tranqui-
lo. Algumas ofereciam sua própria casa, se o cliente estivesse 
disposto a pagar um pouco mais. No Mão não havia estranhos 
e isso dava ao Nobre – que tinha outra identidade - ótima 
cobertura. Ao entrar, parou e identificou aqueles que estava 
procurando. Dirigiu-se ao balcão, ficando próximo de uma 
mesa repleta, pediu bebida, cheirou-a, tomou um gole e fez um 
brinde.

- Aos bravos marinheiros que enfrentam o Fundo Vazio!
Ergueu seu copo e o tomou de um fôlego só. Na mesa pró-

xima, os marinheiros se levantaram e retribuíram o brinde, 
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também tomando todo o conteúdo de seus copos. O Nobre 
encarou-os e acenou-lhes com a cabeça, aproximando-se.

- Se tiverem um lugar à mesa gostaria de me sentar com vo-
cês e pagar uma rodada em homenagem à bravura por terem 
enfrentado os perigos do Fundo Vazio.

Pediu a primeira rodada e fez novo brinde. Novamente 
brindaram na segunda. Na terceira, beberam mais devagar e 
a conversa engrenou. O Nobre ouviu relatos, fez observações, 
pediu números, falou sobre um antigo navio, quis saber o 
nome do capitão e os detalhes do que transportavam. Cerca 
de duas horas depois, ele se levantou sob protesto, mas não 
aceitou ficar alegando que já estava bêbado, e saiu meio cam-
baleante, esbarrando em outros fregueses, bêbados como ele, 
mantendo o gingado até chegar à rua, onde passou por uma 
transformação, empinando-se e andando como se nada tivesse 
bebido. 

Tinha sido cumprido, pelo menos para o dia, mas não vol-
tou à casa de antes, tomando o sentido contrário dela. Cortou 
caminho e chegou ao alto da colina, observando a cidade que 
há muito estava adormecida. O dia tinha sido produtivo. Era 
hora de descansar. Virou-se à direita, entrou na rua paralela ao 
grande templo e caminhou 500 metros, bateu discretamente 
em uma das portas e esperou.

- Estava te esperando. Seu banho está pronto.
- Obrigado por cuidar de mim. Estou mesmo precisando de 

um bom banho e de relaxar.
- Vou ajudá-lo nas duas coisas, pode ter certeza.
Ele seguiu a mulher até o amplo quarto onde uma grande 

tina fumegante o aguardava. Ela esperou que se despisse e 
entrasse na água, começando a esfregá-lo. O processo durou 
cerca de 20 minutos. Quando se levantou, ela o enxugou cuida-
dosamente, oferecendo-lhe o roupão. Sentia-se limpo e recon-
fortado. Juntos deixaram o quarto e foram para outro, bem 
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menor, ocupado apenas por uma cama. Ele tirou o roupão e o 
entregou a ela, que o pendurou, se despiu e foi em direção à 
cama, sorrindo. Deitaram-se e ela se aconchegou ao seu lado.

- O dia foi produtivo? Conseguiu as informações que preci-
samos?

- Praticamente todas elas. Amanhã terei alguns encontros 
e acho que as completarei. Precisamos ficar preparados, bem 
preparados, inclusive para a violência. Acredito que há chan-
ces de sermos atacados.

Ele a puxou e lhe deu um longo beijo, apertando-a contra 
seu peito e sentindo os seis rígidos. Ela o abraçou com força 
e começou a acariciá-lo. Depois, beijou seu peito e começou a 
descer em direção a sua pélvis. Ele a parou, segurando-a gen-
tilmente pelos ombros. Ela estava relaxada e tinha um sorriso 
nos lábios.

- Desta vez vamos fazer um pouco diferente. A iniciativa 
será minha.

Ambos gostavam de sexo e aproveitaram, mas foi ele quem 
dormiu primeiro. Assim que começou a ressonar, ela sentou-se 
com todo o cuidado para não o acordar e ficou observando seu 
sono tranquilo e relaxado. Satisfeita, voltou a se deitar, cobriu-
-se, aconchegou-se novamente, sentindo o calor de seu corpo e 
dormiu.

Ao acordar, o Nobre estava sozinho, mas seus sentidos foi 
invadido pelo aroma da comida, misturando ovos e bacon. 
Espreguiçou-se, esticou-se e levantou-se. Pegou o roupão e 
seguiu o cheiro, encontrando-a na cozinha, preparando o 
seu desjejum. Chegou em silêncio e a abraçou, virando-a e a 
beijando.

- O cheiro está delicioso e foi o que me acordou. Obrigado 
por cuidar de mim.

Ela se livrou do abraço e foi terminar o desjejum. Sentou-se 
observando a mesa posta para dois, com os apetrechos bem 
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dispostos e cuidadosamente arrumados. Ela terminou os ovos 
mexidos e de fritar o bacon, dedicando-se ao café, cujo aroma 
superou os anteriores. Pegou seu prato e o serviu fartamente, 
colocando ao lado a caneca de café fumegante. Comeram em 
silêncio. Ao ver que tinha limpado o prato, antecipou-se.

- Vou colocar um pouco mais. Espere só um pouquinho.
Ele lhe fez sinal negativo e tomou mais um gole do excelen-

te café.
- Obrigado, mas já comi bastante. Preciso começar a me 

mover. Tenho muito que fazer durante o dia.
Ela não insistiu e continuou comendo, enquanto ele tomava 

o café. Quando viu que tinha terminado, lhe fez sinal. Ela le-
vantou-se e sentou-se no seu colo, recostando a cabeça em seu 
ombro, sendo abraçada e beijada. Mesmo com a vida incerta 
que seu homem levava, era feliz. Tinha o abrigo de uma boa 
casa, boa comida e o homem mais carinhoso que conheceu. 
Um bom emprego no palácio, servindo uma das principais fa-
mílias do Reino. Não podia reclamar, mas ansiava pelo dia em 
que se assentassem e vivessem no ambiente em que tinham 
sonhado, podendo ter os filhos que tanto desejavam. A atual 
situação não a deixava insatisfeita. Tudo o que queria era estar 
ao seu lado e era agradecida por tê-lo.

- Tenho de ir. Não gosto de chegar atrasada. Pode deixar 
que arrumo depois.

O Nobre não era como os outros homens. Ao terminar o 
café, pegou um pouco mais do bule, apreciando o aroma e 
o gosto amendoado. Era um prazer beber café de qualidade, 
neste caso especial. Levantou-se, espreguiçou e retirou pratos, 
bule, xícaras e apetrechos da mesa, dispondo-os ordenada-
mente, lavando-os e enxugando-os. Dentro de casa, não era o 
Nobre, mas apenas alguém que, em determinado momento, 
entregou-se ao amor que o havia tomado e o completado. Ali, 
tinha outro nome. E ela entendia o seu papel. Depois de dispor 
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a louça no seu lugar, foi vestir-se, incorporando novamente seu 
personagem. Quem saiu da casa foi o Nobre.

A caminho do seu primeiro compromisso, ficou pensando 
no conjunto de informação que tinha colhido e no que faltava 
para completar o quebra cabeça que estava montando. Tinha 
recolhido migalhas, mas elas lhe indicaram o caminho. E iria 
percorrê-lo durante o dia, correndo contra o tempo. Se o navio 
partisse, perderia o seu nicho de oportunidade. Por isso pre-
cisava desvendar o mistério. Enquanto não tivesse a solução, 
não se sentiria seguro. Se resolvesse o enigma, transferia a 
insegurança e, mais uma vez, se resguardava. Quando chegou 
à borda da praça, parou e olhou do alto para a cidade, miran-
do o porto, vendo-o movimentado e o majestoso barco firme-
mente ancorado, com alguns dos marinheiros preparando as 
mercadorias que seu capitão iria expor.

Quanto tempo ainda teria? Não tinha resposta. Estava 
diante de uma incógnita. Para respondê-la precisava de mais 
informações e o tempo para obtê-las era curto, muito curto. 
Pela primeira vez nos últimos anos temeu pelo seu futuro, de 
ter de deixar de ser “o Nobre”, de ter de assumir sua antiga 
identidade ou construir uma nova.

Estava diante de novo desafio e sua única opção era resol-
vê-lo.
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PROPOSTA INCOMUM 

Emocionalmente exausta e decepcionada com a reação 
de Peet, Syla refugiou-se nos aposentos da família evitando 
qualquer tipo de encontro. Como não estava acostumada ao 
confinamento, começou a se sentir presa e desejou voltar ao 
domínio e ao castelo do pai. Lá, tinha liberdade. Em Ruttark 
existiam regras demais, fingimento demais, excessiva preo-
cupação com as aparências e, pior de tudo, não podia se dis-
farçar, perambulando pela cidade. O castelo era mais do que 
vigiado e nos dias nele hospedada não vira nenhuma mulher 
nobre deixá-lo. 

Filhas e esposas de nobres só saiam se fossem acompanha-
das de cortejo com participação de outras mulheres e guardas 
atentos, como se as pessoas comuns fossem atacá-las. Começou 
a se sentir claustrofóbica e decidiu procurar o pai em um dos 
intervalos de seus compromissos no Grande Conselho ou com 
outros nobres. Ficou monitorando o vai e vem de Govert e, 
na primeira oportunidade, sentou-se diante dele no escritório 
interno.

- Pai, queria voltar a Staerdale.
- Assim que as reuniões do Conselho terminarem vamos 

voltar. Não falta muito. Também desejo estar de volta em casa. 
Não gosto desta cidade.

- Não, pai. Não quero esperar. Quero partir logo. 
- Fui contra sua vinda. Antevia que ficaria entediada e 

quisesse voltar. E é exatamente o que vejo acontecer. Só que 
viemos em comitiva pequena e não disponho de homens para 
escoltá-la na volta. Terá de esperar o final das reuniões. Saímos 
no dia seguinte.

- Você pode pedir ao rei que lhe ceda guardas. Eles podem 
me escoltar até o domínio. Tenho certeza que estarei segura 
sob a proteção deles.
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- Não confio em estranhos. Eles não conhecem os caminhos. 
Você é um prêmio muito grande, Syla. Não posso correr riscos. 
Imagine se fosse sequestrada? Existem bandidos que fazem 
isso e depois cobram resgate. Não quero vê-la ameaçada. Não 
é uma opção que viaje sem a proteção adequada dos nossos e, 
de momento, não tenho homens suficientes para fazer isso.

- Mas, pai...
- Não discutas, Syla. Está decidido. Você fica e voltamos 

juntos.
Por experiência, sabia que após o pai ter tomado decisão 

não conseguiria mudá-la e como não estava em casa, também 
não conseguiria contorná-la. Decepcionada, voltou ao seu 
quarto. Se a aia estivesse ali, poderia ajudá-la a se disfarçar, 
mas os serviçais colocados à disposição da família eram do 
castelo e entre eles poderia haver espiões, como lembrou Peet. 

Não podia confiar em desconhecidos. Nisso concordava 
com o pai. Não era uma opção, também, usar os homens que 
vieram na escolta. Para eles, as consequências seriam desastro-
sas e não queria submetê-los à ira do pai. Não havia no domí-
nio um só homem ou mulher que enfrentasse ou desrespeitas-
se decisão de Govert. Se a desobediência fosse de sua guarda 
mais próxima, o menor castigo era a prisão. 

Tiblar, um dos guardas, já a tinha ajudado antes, mas a 
situação era diferente. Se lhe propusesse que a acompanhasse 
de volta a Staerdale, talvez fosse o primeiro a levar o pedido ao 
pai, o que a colocaria ainda mais contra a parede. Suas espe-
ranças estavam se desvanecendo e não estava acostumada a 
ver-se diante de recusas do pai ou de outras pessoas, mesmo 
nobres. No domínio, ninguém recusava pedido de Lady Syla, 
a filha de lorde Govert. Em Sandorne era apenas mais uma no-
bre no meio de centenas de outras, com a maioria se julgando 
mais importante que ela e a vendo como interiorana, desacos-
tumada aos costumes e trejeitos da corte.
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“Vou procurar o Peeter”, pensou, num impulso. Mas logo 
refluiu. Ele a havia recusado, colocando de lado o sentimento e 
usado somente a lógica. Não gostava de lógica, principalmente 
se não atendia seus desejos. Não estava acostumada a ouvir 
não ou a ser contrariada. Ao fazer a proposta tinha certeza que 
Peeter, alegremente, a aceitaria. Diante da recusa, se repre-
endia por ter se apaixonado e por tê-lo avaliado de maneira 
errada. Intimamente, reconhecia seus argumentos, mas não os 
aceitava. Ela o queria e tinha sido rejeitada. Como poderia pro-
curá-lo novamente? Seria humilhante. E inútil, pois também se 
recusaria a ajudá-la na volta à casa. Teria de esperar, suportar 
a chatice dos encontros e o desejo de estar ao lado dele, que lhe 
tinha ficado mais distante. E foi, então, que se lembrou de algo 
que Peeter havia lhe dito na fatídica conversa. 

Levantou-se e voltou ao escritório do pai, batendo levemen-
te e entrando. Govert a olhou, surpreso. Sentou-se e foi direta.

- Pai, você vive dizendo que precisa arranjar uma forma de 
se contrapor aos van der Vliet. Pelo que sei, até agora, seus es-
forços não resultaram. Acho que tenho a solução, que é muito 
simples: casar-me com Peeter van der Vliet.

- Você enlouqueceu, Syla. É uma ideia estúpida. Loxias nun-
ca aceitaria este tipo de casamento e não vou me submeter ao 
ridículo de o propor. Seria humilhante ver os van der Vliet re-
cusando uma união com a nossa família. Ficaríamos expostos.

- Pai, até parece que não sabes fazer acordos. Aparentemen-
te, gostas de perder sozinho, mais do que juntar-se aos vence-
dores. É claro que não diria diretamente a Loxias, chegando 
e lhe propondo o casamento. Sabes que há meios de se fazer 
isso e a proposta formal só seria apresentada quando tudo 
estivesse negociado. Aposto que Menderes Newad pode fazer 
o primeiro contato, apresentando-o como uma ideia dele, que 
depois seria levada a você. É a melhor maneira para que trans-
forme uma derrota iminente em vitória.
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- De onde você tirou esta ideia, Syla? Sim, ela é boa. Admito. 
O problema é realizá-la. Não acredito que os van der Vliet irão 
aceitar. E também não sei se o seu proposto pretendente acei-
taria. Vou pensar no assunto.

Ela tinha feito o primeiro movimento. Seu pai não era muito 
rápido em tomar decisões cruciais e, para ele, casar a filha com 
um van der Vliet era mais do que crucial. Teria de esperar, mas 
abriu a esperança de, ao mesmo tempo, conseguir o que queria 
e pacificar as duas famílias. Tomara que não estivesse errada.

nmnmnmnm

- Lorde Loxias, podemos conversar em privado? pediu-lhe 
Menderes Newad.

- É uma honra recebê-lo, lorde Menderes. Assim que a reu-
nião do Conselho terminar, podemos nos encontrar. Estou à 
sua disposição.

- Muito obrigado, lorde Loxias. Vai se surpreender com o 
que quero lhe falar.

A conversa tinha ocorrido rapidamente, longe dos ouvi-
dos curiosos, pouco antes do início da reunião do Conselho. 
Menderes brevemente seria um dos integrantes do que Loxias 
chamava de “a grande família van der Vliet”, mas ainda se 
mantinha formal em relação a ele. Talvez sua formalidade fos-
se fruto de ainda estar oficialmente associado aos Torg. Com 
o tempo aprenderia que não era dado às formalidades e que 
poderiam falar abertamente. 

A fala de Menderes lhe deixou curioso. Que tipo de surpre-
sa os Newad estavam lhe preparando. Esperava que não fosse 
um recuo no acordo já fechado. Homem prático, Loxias tocou 
adiante os compromissos no Conselho e, ao término, aproxi-
mou-se e convidou Menderes para acompanhá-lo, indo em 
direção a seus aposentos e direto para o escritório. Ao entrar, 
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chamou um dos guardas e disse-lhe que não devia ser inter-
rompido e que não devia haver pessoas próximas, que pudes-
sem ouvi-los. Só então, entrou. Os dois sentaram-se e Loxias 
adotou um tom mais informal.

- E então, Menderes. Qual é a grande novidade que quer me 
contar?

- Lorde Loxias...
- Por favor, me chame apenas de Loxias. Essa formalidade 

não é necessária entre nós. 
- Obrigado. Não é nada oficial, mas uma ideia que me surgiu 

e que gostaria de apresentá-la. Acho que pode ser a solução que 
buscamos para unificar os domínios, dando o passo à frente 
que desejamos. Talvez não seja tão simples de implementar, 
mas há, sim, a possibilidade e poderíamos explorá-la. Tens ou-
tro filho em idade de casar. Por que não propor sua união com 
a filha de Govert, que também tem idade para o casamento? 

Se estava surpreso, Loxias não o demonstrou. Ficou um 
tempo pensativo antes de responder.

- Já pensei nisso, Menderes. Acho até que o Peeter e a Syla 
formam belo par. Você os viu dançando, não concorda comigo? 
A questão é se Govert aceitaria. Ao contrário do que pensa, 
não sou hostil a ele nem à sua família ou domínio. A ideia é 
boa, mas não posso procurá-lo diretamente e fazer a proposta. 
Provavelmente, a recusaria.

- Minha família tem sido aliada dos Torg há muitos anos e, 
desde que assumi o domínio, tenho um bom relacionamento 
com Govert, embora admita, como disse, que é pessoa difícil, 
mas acho que pode ser convencido e me disponho a conver-
sar com ele. A esta altura, já deve saber de seu acordo com os 
Walton e estará pensando que também estamos conversando. 
Se me confrontar, vou admitir as conversas e indicar-lhe que 
a única maneira de não ficar sozinho – e derrotado – é unir-se 
ao grupo e que não há maneira melhor do que casando sua 
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filha com o segundo filho dos van der Vliet.
- Tens minha concordância para fazer a sondagem. Mas 

peço-lhe que não a faças antes de conversar com meu filho, 
que é meio imprevisível e não dado a se submeter às minhas 
decisões. Não quero acertar uma coisa que não possa cum-
prir, o que, neste caso, só iria piorar a situação. Dê-me pelo 
menos dois dias e volto a lhe falar, dando-lhe o sinal verde ou 
pedindo-lhe que não leve adiante a ideia. Mudando de assun-
to, como vai o domínio? Existe algo que possamos fazer para 
ajudá-lo?

- O domínio vai bem. O comércio está se expandindo, mas 
queremos levar nossos produtos aos portos de outros domí-
nios e, neste caso, acho que pode influir.

- Vou conversar com os outros lordes e ver o que posso 
fazer. A propósito de nossas conversas, precisamos acertar a 
data para o anúncio do casamento. Achas que seria convenien-
te anunciá-lo aqui, no final do Conselho? Ou seria melhor que 
o fizéssemos no seu domínio?

- Vamos evoluir na ideia que lhe apresentei. Quem sabe não 
poderemos anunciar os três casamentos juntos. Para o reino 
seria muito bom.

- É verdade. Obrigado por me trazer a ideia. Terei uma posi-
ção o mais breve possível.

Menderes saiu e Loxias ficou pensativo, analisando a pro-
posta que, conforme lhe anunciara, era surpreendente. O chefe 
dos Newad não tomaria tal iniciativa se não tivesse o respaldo 
de Govert. Ele não tinha antecipado o movimento, achando 
que Govert jamais cederia e que, se conseguisse levar adiante 
seus planos, seria o reino dos oito domínios. Agora, via a pers-
pectiva de manter a unidade. Tinha pensado várias vezes na 
possibilidade de unir as duas casas, mas se não tomou a inicia-
tiva era por não ter um canal. E ele surgiu sem que o buscasse.  
Tocou a sineta e o guarda acorreu para atendê-lo.



 O HERÓI DO REINO      109

- Ache meu filho Peeter e o traga aqui o mais rápido possível. 
Poucos minutos depois, Loxias ouviu um leve batido na 

porta e o filho entrou.
- Sente-se, Peet. E já vou avisando: nada de ironias. Tenho 

um assunto sério com você.
- Pai, sou o segundo filho, lembra-se. Não existe assunto sério 

comigo. Como sabes – e todos nesse reino – levo a vida na flau-
ta. Coisas sérias são com o Theis. Eu apenas aproveito a vida.

- Deixas de brincadeira, embora seja bom que não te leves 
tão a sério. Assim, a vida fica mais divertida. Gostaria de agir 
como ages, mas não posso. Tens razão. Para o Theis as coisas 
são sempre sérias. Nem tanto para você, mas estão mudando. 
Sabes quem me procurou com uma proposta surpreendente?

- Pai, sou, sim, bem informado, mas ainda não tenho bola 
de cristal. Mas deixe-me adivinhar: algum lorde quer me casar 
com a filha dele. Acertei?

- Sim, Peet, acertou. Acabei de receber proposta de casa-
mento de Govert M´Kura-Torg. Ele quer casar a franguinha 
dele com você. O que achas?

- Ah! Franguinha inteligente, não? Veja o que um não 
consegue.

- O que quer dizer? Não pareces surpreso.
- Nem um pouco. A franguinha dos Torg é uma mulher 

muito inteligente. Dei um empurrãozinho, mas ela fez a aná-
lise e chegou à conclusão que eu já tinha chegado: A única 
forma de unir o reino é unir nossas duas casas. Mas não é uma 
manobra somente prática e oportuna, tem mais coisa envolvi-
da, pai. E essa coisa se chama amor.

- Espera. Não estou entendendo. Como assim, amor? Estes 
casamentos nunca se dão por amor, sabes disso.

- Pai, pai. Você não prestou atenção. Não lhe disse que iria 
arranjar um jeito de levar a franguinha dos Torg para a cama? 
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Se me chamou aqui é por já ter concordado com a proposta, 
não é? Se aceitar, onde é que vai terminar? Na cama, não é? 
Então, terei conseguido o que queria e, de quebra, lhe entre-
guei a aliança com os Torg.

Peet viu a surpresa no rosto do pai, que reagiu de forma 
rápida e lhe perguntou: “Então, aceitas o casamento?”

- Mais do que aceitar, pai, quero me casar com ela. Não sei 
se minha vida se transformará em paraíso ou inferno. Não 
importa. Quero aquela mulher na minha cama e a única for-
ma de tê-la é casando-me com ela. Cometi a estupidez de me 
apaixonar. Como lembrou, com tanta mulher nesta cidade, fui 
cometer a burrice de cair nas garras da franguinha dos Torg.

- Para com isso, Peet. Você nunca comete burrices. Não foi 
Syla quem o enredou, mas exatamente o contrário. Foi ela 
quem caiu nas suas garras. Você a manipulou. O que fez?

- É uma história longa e não vou contá-la. O resumo é o 
seguinte: ela quer ir para a cama comigo e sabe que só con-
seguirá, casando-se. Aposto que foi quem convenceu o pai a 
procurá-lo através de Menderes Newad. Ele é a ponte perfeita 
entre os dois. 

- Você viu Menderes chegar?
- Não vi. Não estava no palácio. Acabei de chegar e já en-

contrei guardas espalhados por todos os cantos dizendo que 
queria falar comigo e que era urgente. Vim direto para cá. Mas 
é o movimento lógico. Os Newad e os Torg são aliados de lon-
gos anos e se existe alguém próximo de Govert, é Menderes, 
embora esteja se bandeando para o seu lado.

- Peet, não sei o que fez e tenho certeza que não me conta-
rá, mas foi um movimento brilhante. Quando lhe pedi ajuda, 
achei que me traria informações, não que me desse, de bande-
ja, a aliança com os Torg. Filho, não tens ideia da contribuição 
que está dando para este reino.

Peet apenas sorriu.
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SUBINDO UM DEGRAU

Reint Venpoort estava orgulhoso e quem o via nas deslum-
brantes vestes cerimoniais imaginava que era mais alto do 
que efetivamente era. Ao entrar no grande salão escoltado por 
duas colunas de irmãos, que seguiam os seus passos, esta-
va marcando uma inflexão nas sua participação no Círculo 
Dourado. Era o mais jovem integrante a chegar ao grau 26, 
mostrando progresso inédito. Tinha apenas dois anos como 
integrante e, neles, saiu do primeiro nível e com promoções 
seguidas chegou a mais um degrau, o que imaginava iria lhe 
levar ao topo da sociedade, seu objetivo, mantido apenas para 
ele próprio. 

Ali, caminhando a passos lentos via-se em uma das cadei-
ras de espaldar alto, colocadas em nível superior, ocupadas 
pelos mestres que tinham o comando do Círculo. Foram eles 
que reconheceram o bom serviço que prestava e lhe recompen-
savam com seguidas promoções. Sentia-se satisfeito, aprendia, 
ganhava nova visão, olhando o todo, construindo um pano-
rama que começava com um pequeno pedaço de informação. 
Na caminhada tinha descoberto que informação, mais do que 
armas e títulos, era o verdadeiro poder.

Virando-se para um ou para o outro lado, o que Venpoort 
via eram irmãos e mais irmãos acompanhando o seu lento 
caminhar. Estava vestido a rigor, com as vestes cerimoniais 
do seu novo nível. Era com elas que seria consagrado, o que 
lhe permitiria participar de novas cerimônias, adquirir novos 
conhecimentos e fazer novas amizades. As vestes pesavam-
-lhe. Nunca, antes, tinha andado tão vestido – e tão bem vesti-
do. Calçava sapatos vermelhos, do melhor couro de novilha, e 
usava meias da mais pura lã, que lhe iam até os joelhos, encon-
trando-se com a bermuda de linho ladeada por fios de ouro 
que usava sobre a imaculada cueca, também de linho, e feita 
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especialmente para ele. Cada peça tinha sido feita à mão e era 
única. Eram vestes caríssimas, mas o Círculo tinha recursos e 
era o meio de presentear o novo promovido.

Completando a vestimenta cerimonial, usava camisa branca 
de puro algodão, um tecido importado dos Torg e abusiva-
mente caro, só sendo possível para os nobres e endinheirados. 
Com colarinho duro, fechado na frente, e mangas compridas 
com fios laterais de ouro e punhos bordados com os símbolos 
do círculo, ela por si só já chamava a atenção, mas não era a 
peça mais vistosa que usava. Ainda havia o cinto, de couro 
de novilha, com a fivela reproduzindo o escudo da sociedade, 
além da jaqueta de cauda, cuja frente ia até um pouco abaixo 
da cintura. 

Aberta na frente, com debrum vermelho, decorada com os 
símbolos da sociedade e com fios de ouro nas mangas que ter-
minavam em punho duplo, onde também estavam bordados 
os símbolos do Círculo e que tinha nas costas a reprodução 
do escudo, feito em dourado sobre fundo vermelho sangue. 
O esmero do traje não era o mesmo do avental. Curto e tecido 
comum, bordado a mão, era branco e em forma de meia lua. 
Na sua base havia duas espadas cruzadas, encimada por uma 
foice e um martelo, também cruzados, que ficavam sob uma 
cúpula, marcada por uma estrela de cinco pontas e três barras 
transversais.

Sentindo-se estranho dentro das estranhas vestes, Reint foi 
caminhando até aproximar-se do grande tablado, postando-se 
à frente dos mestres condutores, e parando, rígido e à espera. 

A guarda que o acompanhava se afastou, dividindo-se em 
igual número à sua esquerda e à sua direita. A vestimenta 
da guarda era idêntica à sua, mas tinha um elemento a mais: 
a grande espada de aço especial com cabo de osso polido do 
grande veado das montanha de Torg e inscrita com os sím-
bolos do Círculo. Ao receber a espada, estava marcada sua 
aceitação formal como um dos integrantes do Círculo em grau 
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26. Dali em diante seria mais difícil progredir, mas Venpoort 
estava confiante em que continuaria fazendo progresso rápido, 
se não para o topo, pelo menos para próximo dele. 

Nervoso, podia ouvir a respiração dos irmãos, de tanto que 
era o silêncio. Um dos mestres se levantou e fez sinal. As luzes 
perderam intensidade. As espadas foram levantadas, brilhan-
do à bruxuleante iluminação dos candeeiros. Ele cruzou os 
braços, como foi instruído, deixando a mostra as mãos e fa-
zendo os fios de ouro de seus punhos reluzir. Os outros dois 
mestres também haviam se levantado.

- Irmãos, estamos aqui reunidos para recebermos no grau 
26 o irmão Reint Venpoort, que chega a ele por seu mereci-
mento, estudo e esforço, disse um dos mestres.

- O irmão Venpoort tem se mostrado exemplar, não só nos 
estudos dos ramos que lhe são pedidos, mas na contribuição 
com nossa ordem. Por isso, faz jus à elevação, completou o 
segundo mestre.

- Reint Venpoort é um exemplo para os irmãos mais novos, 
mostrando que o esforço individual e o foco nos leva às con-
quistas pessoais e para nossa ordem. Vamos receber o irmão 
Venpoort em seu novo nível, concluiu o terceiro mestre.

Quando os mestres terminaram, o grande salão ficou no 
escuro e Venpoort ouviu sua guarda de honra se afastando. 
Estava sozinho diante do tablado e aguardou, quieto, até que 
sua atenção se prendeu a um pequeno facho de luz que se 
movia do alto do salão em sua direção. A claridade não era 
suficiente para que identificasse quem caminhava e nem o que 
trazia. Conhecia bem a simbologia da ordem, mas não sabia 
o que lhe imporiam ao galgar mais um degrau. No círculo 26, 
era iniciante, um noviço que teria de aprender os rituais pró-
prios e os procedimentos apropriados. Só lhe restava esperar.

Assim que os irmãos perceberam o aparecimento da peque-
na luz, um canto começou a ser entoado. Era o hino do Círcu-
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lo, que Reint conhecia bem. Ele falava, no coro grave de vozes 
à capela que o tornava belo, dos fundadores, de suas razões e 
objetivos do círculo, congregando irmãos e direcionando-os 
para que se comprometessem com o bem maior, em favor dos 
homens. A música, meio atonal, apresentava pedaços arrasta-
dos, e fruto do uso de linguagem que poucos dominavam – e 
ele era um dos que a tinham aprendido e podia conversar 
usando a língua dos primeiros.

Só quando o caminhante ficou próximo é que Venpoort 
o identificou. Tratava-se do primeiro mestre. Estava usando 
novo tipo de vestimenta, que via pela primeira vez, levando-
-o a imaginar que seria outra veste ritual, apropriada para a 
cerimônia. Notou, ainda, que trazia nas mãos, estendidas à 
frente, algo dobrado, como se fosse roupa e ficou imaginando 
o que poderia ser. O mestre se aproximou, elevou suas mãos e 
desdobrou o manto vermelho bordado com motivos em ouro 
que destacava os símbolos da ordem, circundou-o e o colocou 
sobre seus ombros, amarrando-o com um laço cuidadoso.

- Irmão Venpoort, recebas o símbolo deste círculo e de sua 
elevação a um novo grau. Este manto deverá ser usado nas 
ocasiões solenes de seu círculo, mostrando não só seu perten-
cimento à ordem, mas a adequação de sua presença no seu 
círculo. Se e quando for elevado novamente, novo símbolo lhe 
será entregue. Ele é de uso exclusivo dos integrantes de seu 
círculo, não devendo, em hipótese nenhuma, sair dele.

- Mestre, assim farei.
Os dois fizeram uma vênia e o mestre se afastou. O ambien-

te voltou a ficar às escuras e, como da primeira vez, esperou 
até ver uma nova luz surgir, vinda de outra direção. Era o se-
gundo mestre que também trazia à mão um objeto que, como 
no primeiro, não conseguiu identificar. Depois, viu tratar-se 
de espada. Aguardou. Ele se aproximou e atou-lhe a espada à 
cintura.

- Irmão Venpoort, recebas o símbolo do guerreiro, adequa-
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do ao seu círculo, e lembre-se que o bom guerreiro não é o 
que ataca, mas o que planeja e se mune de informações. Este 
símbolo mostra nosso comprometimento com os homens, de 
defendê-los, olhando o bem maior. Não é um instrumento de 
ataque, mas deve ser, sim, de aprendizado.

- Mestre, estou pronto para aprender e honrar meu círculo e 
a ordem.

Se o primeiro mestre havia vindo do centro do grande salão 
e o segundo, da esquerda, Venpoort esperou que o terceiro – se 
é que haveria um terceiro – viesse da direita. E foi o que acon-
teceu. Tal como os dois anteriores, era acompanhado por uma 
fraca iluminação e, como os outros, trazia um objeto que não 
conseguiu identificar.

- Irmão Venpoort, como confirmação de sua elevação, rece-
ba o símbolo mais sagrado de nossa ordem, o Livro das Leis. 
Nele estão todos os princípios que pregamos e praticamos e 
ensinamentos ricos para a vida. Estude-o, aprenda, pratique o 
que ensina, divulgue seus princípios. Contribua para o cresci-
mento da ordem, sua consolidação e seu engrandecimento. É o 
que esperamos de todos os nossos irmãos neste círculo.

- Mestre, é uma grande honra receber tão elevado símbolo. 
Prometo me esforçar ao máximo para atender o que o círculo 
me exige, engrandecendo-o.

Mais uma vez o ambiente ficou totalmente às escuras. 
Venpoort continuava no centro do grande salão, parado, sen-
tindo o peso da espada na cintura e do livro que tinha nas 
mãos. Acabava de chegar a um degrau, mas seu sonho era 
maior. Não tinha dúvida que continuaria a ser testado e jul-
gava-se pronto. No meio da reflexão viu que as luzes estavam 
voltando, até que pode ver os irmãos que formavam seu círcu-
lo. Os mestres tinham retomado seus assentos no tablado e o 
observavam atentamente. Não relaxou, ainda na expectativa.

- Irmão Venpoort, bem vindo ao círculo 26 da Grande Or-
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dem do Círculo Vermelho. Pode tomar o assento que lhe cabe 
como integrante deste círculo. Como marco de sua elevação e 
aceitação pelos outros irmãos, o que tem para contribuir com a 
nossa ordem e seu círculo?

Reint caminhou lentamente em direção ao assento que lhe 
foi reservado, contornou o balcão que o antecedia e sentou-se, 
procurando posição confortável. Ali, começaria nova jornada 
e, como primeiro passo, tinha de mostrar o seu valor, dando 
boa contribuição para a ordem. Ele tinha informações e acha-
va que uma delas era importante, além de inédita. Correu os 
olhos ao redor, reconhecendo muito dos presentes, e viu neles 
a expectativa do que lhes traria. Não se apressou.

- Mestres e irmãos, obrigado por me receberem neste círcu-
lo. É uma honra dele participar. Espero aprender e contribuir. 
Refleti bastante sobre o que vou lhes dizer, busquei confirmar 
o que soube e, no final, acho que é relevante para este círculo 
e para a ordem. Peço-lhes que sejam pacientes e me perdoem 
se, no relato, cometer algum erro. Atribuam-no a ser um prin-
cipiante, ainda nos primeiros passos dos procedimentos do 
círculo. 

Reint tomou fôlego, bebeu um pouco de água da taça colo-
cada à sua frente e começou:

- Embora sendo principiante e de conhecimentos parcos, sei 
que nossa ordem presenciou vários momentos de instabilidade 
neste reino ao longo de sua história. Acredito, com base nas in-
formações que tenho coletado, que estamos nos aproximando 
de outro desses períodos. Há um claro movimento político em 
andamento cujo objetivo é mudar o status existente. Seus idea-
lizadores acreditam que estão fazendo o caminho certo e que, 
ao tomá-lo e levarem os outros a segui-los estão contribuindo 
para maior estabilidade e progresso do reino. Mas há os que 
não entendem assim e que irão lutar contra estas medidas.

Venpoort viu que tinha conseguido a atenção de todos. Ins-
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tabilidade política não era boa para os negócios e, tampouco, 
para a vida da maioria, constituída por aqueles que não eram 
privilegiados, não possuíam sobrenomes nobres, fossem das 
grandes ou das pequenas casas. Estes, geralmente, se safavam 
e acabavam fazendo acordos no final, reagrupando-se e conti-
nuando com seu domínio. Quando isso acontecia, a população 
era quem sofria. Os que ali estavam, a grande maioria mais 
velha e experiente que ele, queriam estabilidade e lutariam por 
ela. Era hora de lhes revelar o que vinha acontecendo.

- Irmãos, os van der Vliet estão chegando ao final de uma 
jornada começada há muito. Ao longo dela tem construído 
alianças e hoje contam com o apoio da maioria das grandes 
casas do reino. Loxias van der Vliet está próximo de dar os 
passos finais, fazendo com que, dos nove domínios, sete fi-
quem do seu lado e das ideias que defende. Juntos, serão oito 
contra um e este um é o domínio M´Kura-Torg. Não é novida-
de que vem perdendo aliados ao longo dos anos, mas agora o 
movimento de pinça é decisivo e vai isolá-lo completamente, 
deixando-o sozinho contra os outros oito domínios.

Tinha despertado a curiosidade e o interesse dos seus ir-
mãos e prosseguiu:

- No final das reuniões do grande conselho, Loxias e San-
trell Walton devem anunciar o casamento de seus filhos – a 
filha de Loxias e o filho de Santrell – o que trará os Walton 
para o lado dos van der Vliet em definitivo. É uma adesão 
simbolicamente importante, pois os Walton sempre foram 
independente e durante anos resistiram ao assédio tanto dos 
van der Vliet quanto dos M´Kura-Torg, oscilando de um para 
outro, na defesa não no interesse deles mas nos seu domínio. 
O acordo para o casamento já está fechado e deve ser realizado 
no domínio Walton no próximo verão com a participação dos 
sete domínios aliados, com a perspectiva de que sejam oito se 
o acordo em negociação com os Newad for fechado. Por ele, 
Loxias casará seu filho e herdeiro, Theis, com a filha mais ve-
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lha de Menderes. O acerto pode ser anunciado no casamento 
do filho dos Walton, o que fechará o círculo, deixando os Torg 
sozinhos, com o domínio sendo incapaz de se opor ao plano 
dos van der Vliet. A grande incógnita é como Govert M´Kura-
-Torg irá reagir. Ele é um homem orgulhoso, teimoso e autori-
tário, o que representa bom caminho para o conflito.

Quando achavam que havia terminado, contando-lhe uma 
novidade de que não tinham conhecimento, Reint prosseguiu:

- A razão da ação de Loxias, que segue o que foi iniciado 
por seu bisavô, é provocar mudança no reino. A ideia é muito 
boa, se apoiada por todos os domínios, mas ruim se houver 
conflito. Ele quer estabelecer uma assembleia dos domínios, 
câmara legislativa a quem caberia indicar o governante, um 
primeiro ministro. O rei, como hoje, teria função apenas sim-
bólica. A este primeiro ministro caberia formar um gabinete e 
cumprir as metas traçadas pelos domínios. A ideia é que as de-
cisões sejam tomadas com o aval da maioria. O melhor argu-
mento de Loxias é que sistemas idênticos existem, foram pro-
vados e deram certo, trazendo benefícios para as áreas onde 
são praticados. O que busca, no final, é melhorar a situação do 
reino, o que significa muito para as casas menos poderosas e 
para as pequenas casas. Não é que os van der Vliet e as outras 
grandes casas irão abrir mão do poder que tem. Vão continuar 
a exercê-lo, mas de uma forma negociada, assumindo com-
promissos. O novo sistema permite o melhor partilhamento 
do poder, retirando dos van der Vliet e dos M´Kura-Torg parte 
do poder que tem. Loxias, que vem construindo as alianças 
que objetiva a adoção do sistema, não tem problemas com esta 
perda, mas o mesmo não se dá com Govert.

Reint explicou o mecanismo do sistema pretendido, a não 
permanência de um único dirigente por tanto tempo, a eficiên-
cia que o novo sistema traria e, por fim, ressaltou que, apesar 
de desejar mais poder, o rei não tinha como evitar esta evolu-
ção, conformando-se com o papel decorativo que exerce.
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- Lorde van der Vliet, de modo informal, vem praticando 
este sistema no seu domínio, ouvindo seus vassalos, acatando 
sugestões e implementando-as, mostrando que as decisões 
tomadas em colegiados são melhores que as individuais. Ele 
não impõe sua vontade, convence. E é esse comportamento – e 
o evidente crescimento do domínio e de sua importância – que 
tem convencido as grandes casas. É minha modesta contribui-
ção para este círculo, mestres e irmãos.

O mais guardado segredo do reino, a articulação dos van 
der Vliet, tinha vazado.
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A SOMBRA DO ASSASSINO 

Após percorrer longo caminho, que o levou da periferia ao 
centro do poder, deixando-o muito próximo de ser o próximo 
líder da Irmandade, viera a queda, enorme, inesperada e que 
lhe colocou duas opções: morrer ou se exilar. Ambas eram 
desonrosas, mas preferiu viver, embora perdesse tudo, nome, 
posição, o amor de sua vida e o filho. Ao cruzar os portões da 
fortaleza em Chamr, deixando a Theyif Drait, tornando-se um 
exilado, tinha assinado sua sentença de morte. Seus inimigos 
se mobilizaram e, não satisfeitos com sua expulsão, condena-
ram-no à morte, colocando assassinos no seu encalço. Além 
de tornar-se nômade, um ninguém, tinha de viver sob a som-
bra do assassino, um meio cruel da Irmandade – neste caso 
de seus inimigos – mandar um recado àqueles que ousavam 
quebrar suas regras.

Apaixonar-se foi o único erro que cometeu. Tinha a vida 
planejada, com cada passo sendo avaliado, mas o amor veio, 
inesperado, e o envolveu com quem era tabu. Amosea, a deusa 
do amor, oferenda permanente aos que integravam a Irman-
dade, prêmio maior pelo cumprimento de tarefas, por quem 
todos suspiravam, foi sua por mais tempo do que o mais dos 
privilegiados. E fez-lhe um filho. Não lamentava o envolvi-
mento, mas recriminava-se por ter sido descoberto, graças ao 
seu próprio descuido. Seus irmãos, mesmo os mais próximos, 
o abandonaram e foi a julgamento. A clemência que lhe apre-
sentaram era o exílio e o escolheu à morte. Internamente, já 
tinha morrido. Jamais veria Amosea e o filho, jamais colocaria 
os pés na fortaleza e jamais recuperaria seu nome, o verdadei-
ro nome que só podia ser pronunciado e entendido quando 
dito na língua antiga e secreta da Irmandade. 

“Chigia”, murmurou, fechando os olhos e revendo o sorriso 
luminoso que sempre lhe dava. Ao lado dela, era apenas o me-
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nino em busca de compreensão. Tinha sido acolhido e amado, 
dando-lhe o filho que dando desejava, mas que lhe era negado. 
Tinham quebrado regras, mas por ser a deusa do amor, con-
siderada sagrada e descendente direta da linhagem dos em-
thees, não estava submetida ao mesmo código que os irmãos. 
Tinha mais direitos e não muitas obrigações. Uma delas – a 
principal - era receber os “premiados” com a noite de amor, 
considerada das maiores honrarias da Irmandade. Ele rece-
beu o prêmio muitas vezes, mas não lhe foi suficiente. Apai-
xonado, contornou as regras e a convenceu que podiam ter o 
relacionamento desde que o mantivessem em segredo. O filho 
não foi planejado, pois, como deusa do amor, ela não os podia 
ter. Talvez estimulada pelo seu exemplo, também contornou 
as regras e engravidou. Os sintomas vieram e foi descoberta. 
Confrontada, acabou revelando seu relacionamento, dando o 
nome de seu amante sob a promessa de pouparem seu filho. O 
nome era o dele. Julgou que seria morto de imediato, mas, para 
sua surpresa, foi confinado, destituído de seus títulos e fun-
ções, aguardando até que o Conselho estudasse seu caso, sem 
precedentes na história da Irmandade.

O debate foi longo e houve um impasse. De um lado, os 
mais tradicionalistas defendiam sua morte, mas não havia nos 
livros antigos e no ordenamento da Thayif Drait indicação ex-
plícita desta pena. E foi nisso que outra parte da irmandade se 
apegou, defendendo que fosse destituído de seu nome, exilado 
e impedido de retornar, não só à fortaleza, mas ao próprio en-
clave de Yist, a enorme ilha no meio do lago Bript, onde ficava 
a cidade de Chamr e a sede da irmandade. Nenhum grupo 
conseguiu se impor e chegaram a um compromisso, que foi 
de oferecer-lhe a opção da morte ou do exílio, não sem antes – 
com que todos concordaram – desonrá-lo em público. 

Não foi corajoso o suficiente para enfrentar a morte, prefe-
rindo o exílio, sem saber que a morte era preferível e menos 
dolorosa. Ao sair da fortaleza tinha um nome que não era 
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o seu, identidade forjada que nada representava. Tornou-se 
errante, fugitivo que vivia sob a sombra dos assassinos à sua 
caça. Não era bom exemplo. Sua desonra era também a deson-
ra da ordem, refletindo nos mais jovens. De certa forma, ti-
nham sido clementes com ele, mas seus inimigos não o deixa-
riam viver. Tinha certeza que a caçada tinha começado e que 
tentariam matá-lo. Sua única dúvida era quando, onde e como 
os ataques seriam feitos. 

Usando os conhecimentos que a irmandade lhe proporcio-
naram e recursos acumulados fora, comprou um barco mer-
cante, chamando-o de Suzh Obbek e o transformou em casa e 
abrigo, refugiando-se na confortável cabine, onde entregava-se 
à auto piedade. Ali, sua solidão era personificada, sentia-se so-
zinho e via o mundo contra ele, embalado pelo suave balanço 
provocado pelas ondas. Disfarçou-se, pois era mestre dos dis-
farces, e se transformou em mercador, o melhor meio de nunca 
ficar muito tempo no mesmo lugar. Enquanto navegavam, 
deixava as tarefas para os profissionais que o acompanhavam. 
Na chegada, assumia o papel de comerciante, atento aos movi-
mentos no local, mas temeroso.  A cabine era seu refúgio, mas 
continuava atento ao que acontecia no barco. Ao ouvir passos, 
ficou alerta.

- Capitão, estamos chegando a Ruttark. Talvez queira acom-
panhar o aportamento.

“Ironia”, pensou, “agora não só me misturo mas faço negó-
cios com a ralé, dependendo dela para me manter”.  O auxilia-
ra quebrou seu torpor.

- Obrigado, Trym. Vou para a ponte.
Levantou-se, ajeitou as vestes, pegou o chapéu e saiu à luz, 

semicerrando os olhos com a claridade. Da ponte, ficou obser-
vando a cidade, insignificante, feia e, tinha certeza, mau chei-
rosa, como tantas outras que visitou nos dois últimos anos. As 
chegadas sempre o tornavam nostálgico, reacendendo o desejo 
de voltar a Chamr. E também o lembrava da partida e da es-
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colha do novo modo de vida. “Sou o capitão Asnake”, repetiu 
mentalmente, incorporando o papel que vinha representando 
bem e, se olhado do lado dos negócios apenas, com ótimos 
resultados.  E foram eles que lhe permitiram ser generoso com 
a tripulação, ganhando sua lealdade, mesmo que o achassem 
estranho e misterioso.  

Apesar do bom relacionamento, não se misturava com 
marinheiros, mantendo-se distante e fechado em sua cabine. 
Nela, se alimentava e cuidava da preparação do que comia. 
Mesmo com a maior privacidade, não ousava murmurar seu 
nome. Temia que o assassino, por um passe de mágica, se ma-
terializasse a seu lado. Vivia sob o medo constante da morte. 
Da ponte, ao mesmo tempo em que visualizava a cidade, ficou 
acompanhando o bailado dos marinheiros preparando o navio 
para o porto. Não precisavam dele, mas gostavam de tê-lo no 
comando, acompanhando a atracação do barco. Os marinhei-
ros o temiam e, ao mesmo tempo, achavam que a presença 
dele lhes protegia.

O porto era movimentado, observou durante a atracação. 
Vários barcos estavam ancorados, carregando e descarregan-
do. Avaliou que seria bom mercado para o que trazia: teci-
dos finos, especiarias, vinho de qualidade, gemas e comidas 
exóticas. Assim que o navio estava preso, chamou o mestre 
e lhe encarregou de cumprir as exigências do porto. Quando 
estivesse liberado, passaria a oferecer suas mercadorias. As 
vendas é que determinariam sua próxima ação. Se a mercado-
ria fosse vendida de forma rápida, como acreditava, voltaria a 
Sazos para novo carregamento, atendendo Ruttark e os outros 
portos dos nove domínios.  Se as vendas não fossem boas, se-
guiria adiante, parando no próximo porto e repetindo as ofer-
tas. Não precisava de dinheiro, mas de movimento. Temia ser 
encontrado se ficasse parado. Vivia movendo-se de um para 
outro lado, tornando mais difícil encontrá-lo. Voltou à cabine, 
trocou de roupa e se preparou para sair e explorar a cidade. 



124    O HERÓI DO REINO

Perambulou pelas ruas, identificou os bordeis, viu onde esta-
vam os templos e testou o caminho do palácio. Subiu e desceu 
colinas em busca de informações que o ajudassem nos negó-
cios. No final, ficou satisfeito, retornou ao navio e liberou seus 
homens. Eles o ajudariam a espalhar a notícia do que tinha 
para oferecer.

nmnmnmnm

A chegada do Suzh Obbek a Ruttark foi acompanhado por 
uma centena ou mais de olhos. Um dos observadores era Reint 
Venpoort. Ficou observando a aproximação do grande navio, a 
perícia dos marinheiros ao aproximá-lo do porto e o atracar. O 
barco, por ele próprio, já chamava a atenção, mas não foi só isso. 
Seu olhar pousou por algum tempo sobre o homem solitário 
que se encontrava na ponte. De longe, não o via em detalhes, 
mas podia enxergar  suas vestes, que não pareciam a de um 
simples marinheiro. Curioso, não se afastou de seu posto de 
observação, aguardando. Viu os marinheiros descerem e o des-
tino que tomariam. O capitão não havia descido, mas deixou o 
convés e, não demorou muito, outro marinheiro apareceu, tam-
bém deixando o barco. Comparou os dois e uma certeza nele se 
formou: roupas diferentes, mesmo homem. Por alguma razão, o 
estranho não queria ser visto com as vestimentas que usava na 
chegada. Por que? Tentaria descobrir. Sua rede de informantes 
entraria em ação. E ficaria de ouvidos abertos e atento.

À medida que descia a colina e encontrava pessoas – as 
pessoas certas, talvez dissesse, embora parecesse que o en-
contro foi por acaso – ia estendendo a rede, completando-a ao 
chegar próximo do porto. Escolheu um lugar mais alto, de onde 
era possível observar o grande barco e seus detalhes. Era uma 
construção sólida, parecendo navio de guerra adaptado para 
uso mercante. Seus mastros eram imensos, as velas, já fecha-
das, enormes, e mais largo que todos os barcos que tinha visto. 
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De seu posto de observação, conseguiu ler depois de algum 
esforço o nome do navio. E se arrepiou. Não era especialista em 
emthee, mas vinha estudando a língua ancestral e sabia dela o 
suficiente para traduzir o nome do barco para a língua comum 
e entender a que ele se referia. A referência ao jardim de fogo o 
deixou em alerta. Mais do que nunca iria precisar de informa-
ção. Mudou sua posição, desceu da colina e foi para o principal 
prostíbulo da cidade, entrando não pela frente, mas por uma 
porta lateral bem disfarçada, que poucos conheciam. Ao abri-la 
e entrar rapidamente, trombou com alguém que vinha saindo.

- Reint, o que o traz por aqui a estas horas, meu amigo.
O jovem observador quase deu um salto com o susto e ficou 

surpreso ao ver quem era.
- Que bom que é você. 
A resposta demonstrava o alívio que sentia. Poucos sabiam 

de sua frequência ao bordel e seu objetivo na visita. Ao se ver 
observado interrogativamente, sorriu.

- Podia fazer a mesma pergunta, não é? De verdade, não 
preciso responder. Sabe o que busco.

- Estamos no mesmo ramo, Reint. O que sabe?
- Muito pouco. Eu o vi um barco chegar e fui até o porto. 

Nada mais. Estou curioso como você.
- Reint não me chame de idiota, por favor. Se estás aqui é 

por saber mais. O que foi? Podemos partilhar a informação e 
eu lhe conto o que sei. Caso contrário, sabes que vou descobrir, 
mas não lhe direi nada.

- Vi o nome do navio e sei o que quer dizer. Também vi 
alguém sair depois dos marinheiros. Antes, tinha visto um 
homem vestido de um jeito e, depois, quem saiu vestia-se de 
forma diferente, como se camuflado. Posso jurar que são os 
mesmos. Ele está escondendo alguma coisa.

- Certo, não é novidade. Já sabia. O que quer dizer o nome, 
Reint?
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O jovem comerciante olhou para um lado e para outro, 
como se temesse que estivessem ouvindo. Aproximou-se e 
quase num sussurro, lhe disse.

- O nome está em emthee, a língua ancestral, e quer dizer 
jardim de fogo.

Não houve resposta. O Nobre, como todos o chamavam, 
ficou encarando Reint como se esperasse mais informações. 
Mas elas não vieram.

- Ótimo. Já é alguma coisa. A sua informação está incom-
pleta. Vamos lá, desembucha. Se não o fizer, vou deixá-lo a ver 
navios, literalmente.

- Se alguém disser que falei, nem por todos os deuses vou 
admitir. Jardim de fogo é como chamam a floresta próxima da 
ilha de Brispt, no enclave de Yist, em Agron, no continente de 
Sazos.

- Melhorou. E é lá que fica Chamr, não? Por acaso é também 
lá que fica a Teyift Drait, não é mesmo? Não está sugerindo 
que temos um assassino na cidade, está?

Reint estava surpreso. Como é que ele sabia? Nobres não se 
importavam com este tipo de informação. A exceção era este 
nobre – o apelido que escondia sua verdadeira identidade, em-
bora desconfiasse quem era. Até então, seu interesse foi mais 
nas fofocas das ruas e nos negócios, eventualmente tornando-
-se sócio do jovem comerciante e lhe fornecendo fundos, no que 
ambos lucravam. O conhecimento dele deixou-o assustado.

- Não deve falar essas coisas. Não é bom. De verdade, não 
sei. Mas quero saber. Vou levar a informação aos mestres. Eles 
devem saber. O que tem pra mim?

- O grande navio, que lhe mete medo, está trazendo uma sé-
rie de mercadorias de Sazos e você pode lucrar com elas. Tem 
um lote de ótimo tecido. Se o conseguir comprar, pode reven-
dê-lo no varejo com grande lucro. Se não tiver recursos sufi-
cientes, me associo a você. Recebo parte do lucro e me mantem 
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informado. Combinado?
Como em oportunidades anteriores, Reint aceitou. Boas 

mercadorias traziam bons lucros e diferenciavam seu negócio. 
No caso dos tecidos, a diferença entre o preço de compra e 
de venda podia chegar até a cinco vezes, ótima possibilidade 
de aumentar seu pé de meia. Os dois estenderam as mãos e 
selaram o negócio.  Reint afastou-se para que passasse, mas ele 
o olhou sorrindo.

- Pode fechar a porta. Não vou sair. Tenho algumas conver-
sas por aqui.
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O Nobre, que Reint sabia não ser nobre, levou um dia para 

descobrir o que queria. O capitão Asnake podia ser durão, mas 
era humano. O fato de ter procurado o melhor bordel da cidade 
já dizia muito dele, indicando que dinheiro não era problema. 
E o indicativo ficou melhor quando escolheu a prostituta mais 
cara da casa, a mais desejada e a mais seletiva. Não regateou 
e pagou o preço pedido. Quando saiu já era de madrugada e es-
tava muito satisfeito. A “menina” tinha reclamado de cansaço, 
mas aceitou seu último beijo, simulou que iria dormir, enco-
lheu-se sob os cobertores e se aconchegou. O cliente se foi e 
esperou um pouco, pois às vezes eles voltavam e não queria ser 
pega de surpresa. Dez minutos depois levantou-se e como já 
estava nua foi direto para o banho, em que demorou. Vestiu-se 
e deixou o apartamento. As prostitutas tinham alojamento ane-
xo à grande casa, área protegida em que tinham seus quartos 
individuais. Dormiu muito bem e até mais tarde, descansando. 
Quando acordou ouviu o alvoroço no salão de café. Não queria 
perguntas e arranjou-se na cama e dormiu um pouco mais.

Ao novamente acordar, havia silêncio, quebrado por alguns 
passos, falas rápidas e o ir e vir das pessoas. Levantou-se e foi 
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tomar o seu café. A ajudante, que conhecia suas preferências, 
lhe serviu café sem açúcar, ovos mexidos e generoso pedaço de 
bolo, feito com milho.

- Obrigado, Tilde. 
Descobriu que tinha fome e comeu com gosto, repetindo o 

bolo. Satisfeita, fez sinal à ajudante.
- Tilde, preciso de um favor. Lembra-se do homem que pro-

curou na semana passada?
Viu o seu assentimento e lhe pediu que novamente fosse 

ao encontro dele e lhe dissesse que levasse um recado a seu 
chefe: Ela precisava falar com ele. Abriu um largo e charmosos 
sorriso e perguntou:

- Pode fazer isso por mim?
Tilde assentiu. Sua presteza lhe vinha rendendo dividendos 

e era agradecida pelo que recebia, já que, da maioria, o que lhe 
vinha era apenas reclamações. Ninguém mediu o tempo, mas 
cerca de uma hora depois de Tilde ter regressado ao bordel, 
um homem bem vestido chegou ao alojamento, olhou pelo 
salão e não vendo quem procurava, perguntou:

- Onde está a Larnia? Preciso falar com ela.
A autoridade que a voz demonstrava deixou os serviçais 

temerosos e uma delas apontou para um dos quartos. Ele 
virou-se e rapidamente chegou à porta, em que bateu e entrou. 
Larnia não se mostrou surpresa e lhe sorriu abertamente.

- Venha cá. Sente-se. Já nos falamos, pois vou me trocar.
Ele sentou-se na cama e ficou observando-a. Ela se despiu, 

escolheu cuidadosamente a roupa e, provocando-o, vestiu-se. 
Além de bela, tinha corpo escultural, o que levava os bem 
apessoados de Ruttark a sonhar com ela, embora poucos tives-
sem os recursos necessários para levá-la para a cama, o que 
poderia fazer sem gastar um centavo. Mas não o fizera, embo-
ra ninguém lhe acreditasse, muito menos as outras meninas. 
Tinha dormido com a maioria, mas sua preferida era Larnia 
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ou pelo menos as meninas acreditavam e a invejavam. Quan-
do lhe perguntavam, não negava. E quando perguntavam a 
ela, apenas abria um largo sorriso. Ela terminou de se vestir e 
sentou-se a seu lado.

- Tenho o que quer. Qual vai ser o meu prêmio? Você vem 
dormir comigo?

- Sabe que não posso fazer isso, não é? Não sou de que-
brar promessas. Jurei que nunca a tocaria e comprometi-me a 
protegê-la. Se a coloquei nesta vida é por ter certeza que está 
segura. Sinceramente, gostaria de tirá-la daqui. Mas não tenho 
para onde levá-la.

Ela pegou a deixa e o provocou:
- Eu sei o que pode fazer. Case-se comigo e me leve para sua 

casa. A situação fica resolvida.
- Ah, Larnia, gostaria que fosse tão simples, mas não é. Não 

posso fazer isso, principalmente por que a iria expor, colocan-
do-a em perigo. Jurei protegê-la até com minha vida.

- Estou te provocando, embora saiba que, na hora que qui-
ser, será muito bem vindo à minha cama. E não como freguês 
ou cliente. Com você é diferente. E não é só por ser meu prote-
tor. Sabe que o amo.

Ela vivia repetindo o amor que ambos tinham plena cons-
ciência de ser impossível. Mais de uma vez sentiu-se tentado 
a quebrar a promessa, mas resistiu. Havia sido o responsável 
pela sua introdução na casa e era quem administrava seus ga-
nhos, fazendo-os render e crescer. No ritmo que ia, brevemen-
te poderia se transformar em “madame”. Quando acontecesse, 
provavelmente se tornaria seu sócio.

- Conte-me o que descobriu.
Ele a ouviu com atenção, sabendo que era detalhista e meti-

culosa. Quando terminou, virou-se, deu-lhe um beijo e saiu. 
Sim, tinham um assassino na cidade. O que iria fazer com a 

informação?
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PROPOSTA INCOMUM 

Emocionalmente exausta e decepcionada com a reação 
de Peet, Syla refugiou-se nos aposentos da família evitando 
qualquer tipo de encontro. Como não estava acostumada ao 
confinamento, começou a se sentir presa e desejou voltar ao 
domínio e ao castelo do pai. Lá, tinha liberdade. Em Ruttark 
existiam regras demais, fingimento demais, excessiva preo-
cupação com as aparências e, pior de tudo, não podia se dis-
farçar, perambulando pela cidade. O castelo era mais do que 
vigiado e nos dias nele hospedada não vira nenhuma mulher 
nobre deixá-lo. Filhas e esposas de nobres só saiam se fossem 
acompanhadas de cortejo com participação de outras mulheres 
e guardas atentos, como se as pessoas comuns fossem atacá-
-las. Começou a se sentir claustrofóbica e decidiu procurar o 
pai em um dos intervalos de seus compromissos no Grande 
Conselho ou com outros nobres. Ficou monitorando o vai e 
vem de Govert e, na primeira oportunidade, sentou-se diante 
dele no escritório interno.

- Pai, queria voltar a Staerdale.
- Assim que as reuniões do Grande Conselho terminarem 

vamos voltar. Não falta muito. Também desejo estar de volta 
em casa. Não gosto desta cidade.

- Não, pai. Não quero esperar. Quero partir logo. 
- Fui contra sua vinda. Antevia que ficaria entediada e 

quisesse voltar. E é exatamente o que vejo acontecer. Só que 
viemos em comitiva pequena e não disponho de homens para 
escoltá-la na volta. Terá de esperar o final das reuniões. Saímos 
no dia seguinte.

- Você pode pedir ao rei que lhe ceda guardas. Eles podem 
me escoltar até o domínio. Tenho certeza que estarei segura 
sob a proteção deles.

- Não confio em estranhos. Eles não conhecem os caminhos. 
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Você é um prêmio muito grande, Syla. Não posso correr riscos. 
Imagine se fosse sequestrada? Existem bandidos que fazem 
isso e depois cobram resgate. Não quero vê-la ameaçada. Não 
é uma opção que viaje sem a proteção adequada dos nossos e, 
de momento, não tenho homens suficientes para fazer isso.

- Mas, pai...
- Não discutas, Syla. Está decidido. Você fica e voltamos 

juntos.
Por experiência, sabia que após o pai ter tomado decisão 

não conseguiria mudá-la. Saiu do escritório e voltou ao seu 
quarto. Se a aia estivesse ali, poderia ajudá-la a se disfarçar, 
mas os serviçais colocados à disposição da família eram do 
castelo e entre eles poderia haver espiões, como lembrou Peet. 
Não podia confiar em desconhecidos. Nisso concordava com o 
pai. Não era uma opção, também, usar os homens que vieram 
na escolta. Para eles, as consequências seriam desastrosas e 
não queria submetê-los à ira do pai. Não havia no domínio um 
só homem ou mulher que enfrentasse ou desrespeitasse de-
cisão de Govert. Se a desobediência fosse de sua guarda mais 
próxima, o menor castigo era a prisão. 

Tiblar, um dos guardas, já a tinha ajudado antes, mas a 
situação era diferente. Se lhe propusesse que a acompanhasse 
de volta a Staerdale, talvez fosse o primeiro a levar o pedido ao 
pai, o que a colocaria ainda mais contra a parede. Suas espe-
ranças estavam se desvanecendo e não estava acostumada a 
ver-se diante de recusas do pai ou de outras pessoas, mesmo 
nobres. No domínio, ninguém recusava pedido de Lady Syla, 
a filha de lorde Govert. Em Sandorne era apenas mais uma no-
bre no meio de centenas de outras, com a maioria se julgando 
mais importante que ela e a vendo como interiorana, desacos-
tumada aos costumes e trejeitos da corte.

“Vou procurar o Peeter”, pensou, num impulso. Mas logo 
refluiu. Ele a havia recusado, colocando de lado o sentimento e 
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usado somente a lógica. Não gostava de lógica, principalmente 
se não atendia seus desejos. Não estava acostumada a ouvir 
não ou a ser contrariada. Ao fazer a proposta tinha certeza que 
Peeter, alegremente, a aceitaria. Diante da recusa, se repre-
endia por ter se apaixonado e por tê-lo avaliado de maneira 
errada. Intimamente, reconhecia seus argumentos, mas não os 
aceitava. Ela o queria e tinha sido rejeitada. Como poderia pro-
curá-lo novamente? Seria humilhante. E inútil, pois também se 
recusaria a ajudá-la na volta à casa. Teria de esperar, suportar 
a chatice dos encontros e o desejo de estar ao lado dele, que 
lhe tinha ficado mais distante. E foi, então, que se lembrou de 
algo que Peeter havia lhe dito na fatídica conversa. Levantou-
-se e voltou ao escritório do pai, batendo levemente e entrando. 
Govert a olhou, surpreso.

- Pai, você vive dizendo que precisa arranjar uma forma de 
se contrapor aos van der Vliet. Pelo que sei, até agora, seus es-
forços não resultaram. Acho que tenho a solução, que é muito 
simples: casar-me com Peeter van der Vliet.

- Você enlouqueceu, Syla. É uma ideia estúpida. Loxias nun-
ca aceitaria este tipo de casamento e não vou me submeter ao 
ridículo de o propor. Seria humilhante ver os van der Vliet re-
cusando uma união com a nossa família. Ficaríamos expostos.

- Pai, até parece que não sabes fazer acordos. Aparentemen-
te, gostas de perder sozinho, mais do que juntar-se aos vence-
dores. É claro que não diria diretamente a Loxias, chegando 
e lhe propondo o casamento. Sabes que há meios de se fazer 
isso e a proposta formal só seria apresentada quando tudo 
estivesse negociado. Aposto que Menderes Newad pode fazer 
o primeiro contato, apresentando-o como uma ideia dele, que 
depois seria levada a você. É a melhor maneira para que trans-
forme uma derrota iminente em vitória.

- De onde você tirou esta ideia, Syla? Sim, ela é boa. Admito. 
O problema é realizá-la. Não acredito que os van der Vliet irão 
aceitar. E também não sei se o seu proposto pretendente acei-
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taria. Vou pensar no assunto.
Ela tinha feito o primeiro movimento. Seu pai não era muito 

rápido em tomar decisões cruciais e, para ele, casar a filha com 
um van der Vliet era mais do que crucial. Teria de esperar, mas 
abriu a esperança de, ao mesmo tempo, conseguir o que queria 
e pacificar as duas famílias. Tomara que não estivesse errada.
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- Lorde Loxias, podemos conversar em privado? pediu-lhe 
Menderes Newad.

- É uma honra recebê-lo em meu escritório, lorde Mende-
res. Assim que a reunião do Conselho terminar, podemos nos 
encontrar. Estou à sua disposição.

- Muito obrigado, lorde Loxias. Vai se surpreender com o 
que quero lhe falar.

A conversa tinha ocorrido rapidamente, longe dos ouvi-
dos curiosos, pouco antes do início da reunião do Conselho. 
Menderes brevemente seria um dos integrantes do que Loxias 
chamava de “a grande família van der Vliet”, mas ainda se 
mantinha formal em relação a ele. Talvez sua formalidade fos-
se fruto de ainda estar oficialmente associado aos Torg. Com 
o tempo aprenderia que não era dado às formalidades e que 
poderiam falar abertamente. 

A fala de Menderes lhe deixou curioso. Que tipo de surpre-
sa os Newad estavam lhe preparando. Esperava que não fosse 
um recuo no acordo já fechado. Homem prático, Loxias tocou 
adiante os compromissos no Grande Conselho e, ao término, 
aproximou-se e convidou Menderes para acompanhá-lo, indo 
em direção a seus aposentos e direto para o escritório. Ao 
entrar, chamou um dos guardas e disse-lhe que não devia ser 
interrompido e que não devia haver pessoas próximas, que 
pudessem ouvi-los. Só então, entrou. Os dois sentaram-se e 
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Loxias adotou um tom mais informal.
- E então, Menderes. Qual é a grande novidade que quer me 

contar?
- Lorde Loxias...
- Por favor, me chame apenas de Loxias. Essa formalidade 

não é necessária entre nós. 
- Obrigado. Não é nada oficial, mas uma ideia que me sur-

giu e que gostaria de apresentá-la. Acho que pode ser a solu-
ção que buscamos para unificar os domínios, dando o passo 
à frente que desejamos. Talvez não seja tão simples de imple-
mentar, mas há, sim, a possibilidade e poderíamos explorá-la. 
Tens outro filho em idade de casar. Por que não propor sua 
união com a filha de Govert, que também tem idade para o 
casamento? 

Se ficou surpreso, Loxias não o demonstrou. Ficou um tem-
po pensativo antes de responder.

- Já pensei nisso, Menderes. Acho até que o Peeter e Syla 
formam belo par. Você os viu dançando, não concorda comigo? 
A questão é se Govert aceitaria. Ao contrário do que pensa, 
não sou hostil a ele nem à sua família ou domínio. A ideia é 
boa, mas não posso procurá-lo diretamente e fazer a proposta. 
Provavelmente, a recusaria.

- Minha família tem sido aliada dos Torg há muitos anos e, 
desde que assumi o domínio, tenho um bom relacionamento 
com Govert, embora admita, como disse, que é pessoa difícil, 
mas acho que pode ser convencido e me disponho a conver-
sar com ele. A esta altura, já deve saber de seu acordo com os 
Walton e estará pensando que também estamos conversando. 
Se me confrontar, vou admitir as conversas e indicar-lhe que 
a única maneira de não ficar sozinho – e derrotado – é unir-se 
ao grupo e que não há maneira melhor do que casando sua 
filha com o segundo filho dos van der Vliet.

- Tens minha concordância para fazer a sondagem. Mas 



 O HERÓI DO REINO      135

peço-lhe que não a faças antes de conversar com meu filho, 
que é meio imprevisível e não dado a se submeter às minhas 
decisões. Não quero acertar uma coisa que não possa cumprir, 
o que, neste caso, só iria piorar a situação. Dê-me pelo menos 
dois dias e volto a lhe falar, dando-lhe o sinal verde ou pedin-
do-lhe que não leve adiante a ideia. Mudando de assunto, como 
vai o domínio? Existe algo que possamos fazer para ajudá-lo?

- O domínio vai bem. O comércio está se expandindo, mas 
queremos levar nossos produtos aos portos de outros domí-
nios e, neste caso, acho que pode influir.

- Vou conversar com os outros lordes e ver o que posso 
fazer. A propósito de nossas conversas, precisamos acertar a 
data para o anúncio do casamento. Achas que seria convenien-
te anunciá-lo aqui, no final do Conselho? Ou seria melhor que 
o fizéssemos no seu domínio?

- Vamos evoluir na ideia que lhe apresentei. Quem sabe não 
poderemos anunciar os três casamentos juntos. Para o reino 
seria muito bom.

- É verdade. Obrigado por me trazer a ideia. Terei uma posi-
ção o mais breve possível.

Menderes saiu e Loxias ficou pensativo, analisando a pro-
posta que, conforme lhe anunciara, era surpreendente. O chefe 
dos Newad não tomaria tal iniciativa se não tivesse o respaldo 
de Govert. Ele não tinha antecipado o movimento, achando 
que Govert jamais cederia e que, se conseguisse levar adiante 
seus planos, seria o reino dos oito domínios. Agora, via a pers-
pectiva de manter a unidade. Tinha pensado várias vezes na 
possibilidade de unir as duas casas, mas se não tomou a inicia-
tiva era por não ter um canal. E ele surgiu sem que o buscasse.  
Tocou a sineta e o guarda acorreu para atendê-lo.

- Ache meu filho Peeter e o traga aqui o mais rápido possível. 
Poucos minutos depois, Loxias ouviu um leve batido na 

porta e o filho entrou.
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- Sente-se, Peet. E já vou avisando: nada de ironias. Tenho 
um assunto sério com você.

- Pai, eu sou o segundo filho, lembra-se. Não existe assunto 
sério comigo. Como sabes – e todos nesse reino – levo a vida 
na flauta. Coisas sérias são com o Theis. Eu apenas aproveito a 
vida.

- Deixas de brincadeira, embora seja bom que não te leves 
tão a sério. Assim, a vida fica mais divertida. Gostaria de agir 
como ages, mas não posso. Tens razão. Para o Theis as coisas 
são sempre sérias. Nem tanto para você, mas estão mudando. 
Sabes quem me procurou com uma proposta surpreendente?

- Pai, sou, sim, bem informado, mas ainda não tenho bola 
de cristal. Mas deixe-me adivinhar: algum lorde quer me casar 
com a filha dele. Acertei?

- Sim, Peet, acertou. Acabei de receber proposta de casa-
mento de Govert M´Kura-Torg. Ele quer casar a franguinha 
dele com você. O que achas?

- Ah! Franguinha inteligente, não? Veja o que um não 
consegue.

- O que quer dizer? Não pareces surpreso.
- Nem um pouco. A franguinha dos Torg é uma mulher 

muito inteligente. Dei um empurrãozinho, mas ela fez a aná-
lise e chegou à conclusão que eu já tinha chegado: A única 
forma de unir o reino é unir nossas duas casas. Mas não é uma 
manobra somente prática e oportuna, tem mais coisa envolvi-
da, pai. E essa coisa se chama amor.

- Espera. Não estou entendendo. Como assim, amor? Estes 
casamentos nunca se dão por amor, sabes disso.

- Pai, pai. Você não prestou atenção. Não lhe disse que iria 
arranjar um jeito de levar a franguinha dos Torg para a cama? 
Se você me chamou aqui é por já ter concordado com a propos-
ta, não é? Se aceitar, onde é que vai terminar? Na cama, não é? 
Então, terei conseguido o que queria e, de quebra, lhe entre-



 O HERÓI DO REINO      137

guei a aliança com os Torg.
Peet viu a surpresa no rosto do pai, que reagiu de forma 

rápida e lhe perguntou: “Então, aceitas o casamento?”
- Mais do que aceitar, pai, quero me casar com ela. Não sei 

se minha vida se transformará em paraíso ou inferno. Não 
importa. Quero aquela mulher na minha cama e a única for-
ma de tê-la é casando-me com ela. Cometi a estupidez de me 
apaixonar. Como lembrou, com tanta mulher nesta cidade, fui 
cometer a burrice de cair nas garras da franguinha dos Torg.

- Para com isso, Peet. Você nunca comete burrices. Não foi 
lady Syla quem o enredou, mas exatamente o contrário. Foi ela 
quem caiu nas suas garras. Você a manipulou. O que fez?

- É uma história longa e não vou contá-la. O resumo é o 
seguinte: ela quer ir para a cama comigo e sabe que só con-
seguirá, casando-se. Aposto que foi quem convenceu o pai a 
procurá-lo através de Menderes Newad. Ele é a ponte perfeita 
entre os dois. 

- Você viu Menderes chegar?
- Não vi. Não estava no palácio. Acabei de chegar e já en-

contrei guardas espalhados por todos os cantos dizendo que 
queria falar comigo e que era urgente. Vim direto para cá. Mas 
é o movimento lógico. Os Newad e os Torg são aliados de lon-
gos anos e se existe alguém próximo de Govert, é Menderes, 
embora esteja se bandeando para o seu lado.

- Peet, não sei o que fez e tenho certeza que não me conta-
rá, mas foi um movimento brilhante. Quando lhe pedi ajuda, 
achei que me traria informações, não que me desse, de bande-
ja, a aliança com os Torg. Filho, não tens ideia da contribuição 
que está dando para este reino.

Peet apenas sorriu.
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ACORDO SURPRESA

Menderes Newad estava satisfeito. A aceitação do casamen-
to do filho de Loxias com a filha de Govert era-lhe mais do que 
conveniente e foi com boa disposição que aceitou a tarefa de 
fazer a sondagem. Quando a ouviu, não teve muita dúvida de 
que seria aceita. A aliança não seria conveniente só para ele, 
que se manteria próximo dos dois domínios, mas para o reino. 
Foi por compreender a lógica dos van der Vliet que tinha acei-
to a aliança. Ela era a favor de todos e embora pudesse existir 
sem a participação dos M´Kura-Torg, com eles seria melhor. 
Era o que pensava ao deixar o gabinete de Loxias e encami-
nhar-se para seus aposentos. 

Não teria pressa de voltar a Govert e contar-lhe como foi 
o contato. Iria fazer um pouco de suspense, até para esperar 
o sinal verde que van der Vliet lhe daria – ou não. Menderes, 
no entanto, não acreditava em negativa, considerando o acor-
do quase acertado. Estrategicamente foi um passo brilhante 
de Govert, o que o surpreendeu, pois o seu quase ex-aliado 
não era muito dado a pensar no longo prazo e nem a olhar o 
conjunto. Preocupava-se com seu domínio. Os outros que se 
preocupassem com os deles.

Se Menderes agia com calma e sem preocupação, do outro 
lado, Govert estava ansioso. Seu maior temor é que a proposta 
do casamento fosse recusada, o que o deixaria, como a filha 
muito bem o tinha lembrado, sem alternativa. Se permane-
cesse no reino, seria um contra o resto e perderia. Se saísse, o 
que deviam estar esperando, também perderia. O casamento 
tornaria uma derrota em vitória. Sem haver se contraposto a 
Loxias, havia achado a saída e ela o tornava mais forte devido 
à aliança com o mais poderoso domínio do reino, o que de-
testava admitir, mas que era verdadeiro. A ideia de Syla tinha 
sido brilhante. Só esperava que não recuasse e, depois de tudo 
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acertado, colocasse empecilhos ao casamento, o que o deixaria 
muito mal perante os outros domínios, mostrando que não 
podia controlar a filha. E se não fazia isso, como impor-se aos 
outros domínios. A lógica lhe dizia que Loxias deveria aceitar 
a proposta, mas a rivalidade política o deixava em dúvida. E 
com isso, sua ansiedade aumentou.

Se a proposta de Menderes o tinha surpreendido, Loxias 
ficou mais surpreso com a reação do filho e de como tinha 
conseguido levar os Torg para o lado de seu projeto. Com a 
concordância de Peet, daria sinal verde para seu novo aliado 
levar a proposta adiante, comunicando a aceitação a Govert. 
Ao fazê-lo, iria conversar com cada um dos domínios aliados, 
explicando-lhes o que tinha havido e mostrando as vantagens 
de ter o reino unido. O seu movimento não era pessoal, mas 
estratégico. A permanência e a adesão de Govert tornaria o 
reino mais forte, incrementaria o comércio, as trocas e amplia-
ria a riqueza dos domínios, beneficiando também a população. 
Ia começar as conversas ainda na reunião do Conselho. Ao 
chegar para ela, aproximou-se de Menderes e lhe disse que po-
dia ir adiante. Assim que recebesse a confirmação de Govert, 
conversaria com os outros domínios, explicando-lhes as vanta-
gens de ter os Torg na aliança.

A ansiedade de Govert não se comparava à de Syla. Seu 
impulso era abordar Menderes e lhe perguntar se já havia 
falado com Loxias e o que o líder dos van der Vliet lhe disse, 
se aceitaria ou não a aliança. Mas não podia fazer isso. Em um 
mundo dominado pelos homens e pela vaidade, não poderia 
expor o pai. A única coisa que lhe era dado fazer era monitorar 
o pai, sabendo se tinha tido outra reunião com o seu aliado, 
pelo menos até então. Mas nada havia acontecido e dois dias já 
tinham passado, o que a deixou insone. 

Apesar de só pensar nele, não voltou a procurar Peet. Tinha 
medo de não se controlar e expor os dois. Queria muito contar 
a ele o que propôs ao pai, vendo sua reação, mas ficou confina-
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da na área reservada à sua família, evitando os eventos sociais, 
uma constante ao longo do dia, com medo de encontrar o seu 
amado e não conseguir esconder dele o que tinha feito. Seu 
principal objetivo era surpreendê-lo, mostrando que podia agir 
com lógica e, através dela, conseguir o que poucos acreditavam 
que pudesse acontecer, que era a união de suas duas famílias.

Na dança dos interesses, cada lado observava o outro. Ten-
so, Govert viu Menderes se aproximar, cumprimentando-o e 
fixou na expectativa.

- Lorde Govert seria possível conversarmos após a reunião 
do Conselho? Pode ser tanto no meu Gabinete, quando no seu. 
É uma coisa rápida. Tenho uma informação para lhe dar.

Govert ao invés de relaxar, ficou mais tenso e mais ansioso.
- Não quero lhe fazer deslocar até meu Gabinete, lorde 

Menderes. O seu está mais próximo e podemos, sim, conversar 
nele. E só me indicar o horário apropriado que o irei procurar.

- Obrigado, lorde Govert. Recebê-lo é minha prioridade e 
podemos nos encontrar tão logo a reunião do Conselho ter-
mine. Podemos daqui seguir juntos até meu gabinete. Ficarei 
honrado em recebê-lo.

Pronto, as mesuras tinham sido feitas, o protocolo social 
cumprido e o encontro tornado casual, o que era comum entre 
os lordes. Menderes, ao contrário de Govert, era bom no tra-
to social e no exercício da etiqueta do poder. Tinha sido sua 
intenção provocar o encontro sem dar nenhuma pista do que 
tinha a dizer. Ninguém que o escutasse saberia do que iria 
tratar, apenas que tinha informações para os Torg, o que era 
natural, já que eram aliados. Era apenas um enunciado, não 
havendo conteúdo, que só seria revelado no encontro. O or-
gulhoso senhor do espremido domínio, aliado tradicional dos 
Torg, tinha conseguido seu intento. Govert iria para o encontro 
às cegas, sem saber o que esperar. A notícia lhe causaria maior 
impacto. Muito satisfeito, tomou seu lugar no Conselho que, 
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com a chegada do rei, iniciaria os trabalhos do dia, discutindo 
as banalidades do reino. O que era importante, já tinha sido 
decidido nos bastidores.

De frente, mas em lados opostos da grande mesa, Loxias 
acenou cortesmente para Govert, que retribuiu o gesto, mas 
não deixou de observá-lo à procura de alguma indicação que 
tinha sido consultado por Menderes. O líder dos van der Vliet 
agia da mesma forma. Era cortês, falava baixo, aguardava a 
opinião dos outros e argumentava, mostrando a lógica em que 
conduzia sua argumentação. Era difícil saber como se sentia e 
em que direção seguiria. Até mesmo Govert, que por ele não 
tinha nenhuma simpatia, admitia que pensava no longo prazo 
e que, em uma mesa de negociações, era imbatível. Não vendo 
nenhum dos sinais que buscava, desistiu e aguardou o que, 
para ele, era uma reunião interminável, ansioso pelo encontro 
com Menderes. Quando o rei anunciou que fariam intervalo 
para o almoço, Govert achou que Menderes o iria procurar e se 
encontrariam, mas o viu sair apressado, como se tivesse esque-
cido do encontro dos dois, sentindo-se desprestigiado.

Após o almoço a reunião do Conselho prosseguiu e Govert 
continuou ansioso, sem receber um sinal de Menderes. Os as-
suntos tratados não eram importantes, pelo menos do seu pon-
to de vista, e teria ido embora não fosse o encontro combinado. 
Participou timidamente dos debates, sempre observando o que 
Loxias fazia, e não tirando o olho do aliado – ou quase ex-alia-
do, como lhe dissera Syla. O encontro era um enfado, mas o rei 
fazia questão de seguir adiante, ouvindo e mostrando atenção 
para as questões mais disparatadas, mantendo a formalidade. 
O tempo foi se arrastando e quando o encontro terminou, o 
desejo de Govert era voltar à área de sua família o mais rápido 
possível. Os nobres haviam se levantado e formaram pequenos 
grupos, conversando. Ele viu, então, que Menderes vinha em 
sua direção.

- Lorde Govert, se for de sua conveniência, podemos nos 
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encontrar em meu gabinete.
- Se lhe for conveniente, lorde Menderes, não tenho nada a 

opor.
Juntos, deixaram a reunião do Conselho e foram em direção 

da área reservada aos Newad, indo direto para o gabinete de 
Menderes. A cortesia lhe obrigava a oferecer pelo menos uma 
bebida ao convidado e foi o que fez, mas, como imaginava, o 
líder dos Torg recusou.

- Lorde Govert, há duas coisas que preciso lhe dizer. Uma 
delas é provável que tenha ouvido como boato. A outra é, 
talvez, o que mais lhe interessa. Então, vamos a essa primei-
ro. Conversei com lorde Loxias, levando-lhe sua ideia. Ele me 
acolheu muito bem e à ideia também, mas quis consultar o 
filho, objeto do contrato de casamento. Depois de fazê-lo e 
obter a concordância, pediu-lhe que lhe trouxesse sua resposta, 
que é de concordância com o casamento, achando-o adequado 
à posição que ocupam no reino e no Conselho. As tratativas, a 
partir de agora, devem ser feitas pelos dois diretamente. É este 
o desejo de lorde Loxias, que me disse não gostar de intermedi-
ários e achar que é melhor tratarem da questão pessoalmente.

- Agradeço sua participação, lorde Menderes. Não esperava 
outro comportamento seu. Entendo a posição de lorde Loxias, 
embora me fosse menos penoso tratar do assunto com tercei-
ros. Vou procurá-lo, marcar encontro e oficializar a proposta. 
Mas havia algo mais que queria me dizer.

- Sim, lorde Govert. Vou comunicar a lorde Loxias que lhe 
falei e que irá procurá-lo. Quando a outra questão, já deve ter 
ouvido como boato a possibilidade de minha filha mais velha 
casar-se com o herdeiro dos van der Vliet. Não lhe falei nada, 
antes, pois eram apenas boatos. Já não o são. Efetivamente, fui 
procurado por lorde Loxias, que me apresentou a proposta, 
mostrando sua conveniência e a vantagem do casamento para 
nossos domínios e para o reino. Aceitei a oferta e combinamos 
o casamento. Devido à nossa amizade e considerando o lon-
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go relacionamento que nossas casas têm, não poderia deixar 
de informá-lo primeiro e pessoalmente, antes de informar os 
outros clãs e o acordo tornar-se público. 

O boato do casamento vinha correndo há algum tempo 
e Govert, assim como os outros lordes, achavam que tinha 
fundamento, mas ninguém podia afirmar com certeza. Tinha 
acontecido o que Syla previu e se não tivesse feito a proposta a 
Loxias, estaria isolado, um contra o resto. Ficou imaginando se 
em outras circunstâncias, Menderes teria a cortesia de lhe avi-
sar por antecipação ou se simplesmente o deixaria saber junto 
com todos os outros. Mas não foi o que disse.

- Agradeço, lorde Menderes, e lhe parabenizo. Ouvindo-o, 
uma ideia me surgiu e quero apresentá-la desde já. Não achas 
que seria oportuno anunciarmos, ao mesmo tempo, o noivado 
da sua e de minha filha com os van der Vliet? Se conseguir 
acertar tudo com Loxias podemos fazer o anúncio no final das 
reuniões do Conselho.

- Não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Não creio 
que Loxias vá se opor a ela. Quando o abordar, já pode adian-
tar que me consultou e que concordo. Certamente ele virá me 
perguntar e confirmarei nossa conversa. Fazendo anúncio úni-
co, aproveitamos a presença dos chefes dos domínios. Ótima 
ideia, lorde Govert. Se lhe for conveniente, mantenha-me a par 
de suas negociações com os van der Vliet.

Govert estava satisfeito com a iniciativa. Menderes lhe 
prestou ótimo serviço. Ao juntar o anúncio dos dois casamen-
tos, daria destaque à união de sua filha com o filho de van der 
Vliet e, ao mesmo tempo, diminuiria o impacto da união do 
herdeiro de Loxias com a filha de Menderes. O reino ficaria 
deliciado com os anúncios e sairia dele sem perder prestí-
gio. Tinha feito o movimento certo. Menderes, de outro lado, 
viu o antigo aliado fazer o que previu. A ele não importava 
o anúncio, mas a aliança com os van der Vliet. Mesmo que o 
casamento de lady Syla ganhasse mais destaque, ainda assim, 
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ele teria a filha ao lado do herdeiro dos van der Vliet, o que 
não ocorria com os Torg. Era homem prático. Honrarias não o 
compravam. Benefícios, sim. E foi o que recebeu ao aliar-se aos 
van der Vliet.

Os dois líderes ficaram conversando por um tempo até que 
Govert alegou cansaço, desculpou-se e se retirou, indo direto 
para a área familiar e para seu gabinete. Sentou-se, pegou uma 
bebida, tomou o primeiro gole de vinho e ficou pensando em 
como abordar o líder dos van der Vliet. O que ele iria querer 
em troca? Podia até negar, mas Loxias certamente tinha identi-
ficado que foi dele a iniciativa da proposta, pois Menderes não 
a levaria se não fosse do conhecimento e tivesse sua aprovação. 
Que fosse. Mas tinha de estar preparado para a negociação 
e ver como é que se daria o casamento e onde a filha ficaria, 
se no seu domínio ou no dos van der Vliet. Mergulhado nos 
avanços e recuos que a negociação poderia ter, não percebeu a 
entrada da filha.

- Pai, estas com uma cara estranha. Estás sentindo alguma 
coisa?

Pego desprevenido, uma especialidade de Syla, recompôs e 
lhe abriu um sorriso.

- Não, Syla. Está tudo bem. Estava pensando em como ofi-
cializar a proposta de seu casamento com o filho dos van der 
Vliet.

Impulsiva, ela levantou-se o abraçou e o beijou.
- Isso quer dizer que lorde Loxias aceitou a proposta. Que 

ótima notícia. Quando é que vão anunciar o noivado, pai?
- Calma, Syla. O que houve foi só preliminar. Tenho de me 

sentar com ele, fazer a proposta e ver o que vai exigir em troca. 
É uma negociação e pode levar algum tempo. Só quando o 
entendimento estiver fechado é que vamos definir a data do 
anúncio.

- Para mim não importa. Se vais fazer a proposta oficial é 
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por ele já ter aceitado. E isso indica que o Peeter também acei-
tou. Estou tão feliz que tenho vontade de sair gritando que vou 
me casar com ele para que todo o palácio possa ouvir.

- Você não fará isso. Vai esperar que acertemos e se com-
portará até fazermos o anúncio. Mais do que nunca, tem de se 
comportar, Syla. Se fizer bobagem, pode colocar tudo a perder. 
Por favor, pense.

- Não vou atrapalhar meu casamento, lorde Govert. Fique 
tranquilo.

Ela levantou-se e novamente lhe abraçou e beijou. Não era 
comum receber o interesse da filha, com quem vivia em con-
flito. A reação de Syla mostrava como desejava a união com 
a família que, por séculos, tinha sido adversária. Pensando 
bem, tinha sempre pensado em usá-la em uma aliança e aca-
bou sendo usada por ela para o mais improvável dos acertos. 
Sorrindo, viu-a caminhar em direção a porta, onde parou e se 
voltou, também sorrindo.

- Vou procurar o Peeter.  Agora, já posso fazer isso.
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O HOMEM LOUCO 

Era hora do almoço e o Nobre nunca comia no mesmo 
lugar. Conhecedor da cidade, aproveitava-se para mapear 
pontos em que a comida era boa, embora longe da sofistica-
ção das mesas nobres. No final, comia melhor e não tinha de 
se submeter ao ritual “educado”.  Por isso estava na modesta 
mesa em um canto da pequena taberna na rua do Comércio. A 
taberna estava cheia. Ali almoçavam comerciantes das pro-
ximidades, mercadores e muitos dos capitães de navios que 
aportavam em Ruttark.  As conversas eram abertas e francas, o 
que o tornava local estratégico para quem buscava informação. 
Mas não estava ali só por elas, mas também pela comida, boa, 
bem feita e honesta, como o guisado fumegante e aromático 
que tinha à frente. E pelo bom vinho que complementava a 
refeição. Quando se preparava para começar a comer, alguém 
sentou-se à sua frente.

- Está atrasado. Achei que ia deixar a comida esfriar. Se isso 
acontece, perde parte do sabor. Pedi o guisado também pra 
você. Vai querer vinho?

- Muitos fregueses. Achei que não conseguiria vir. Obriga-
do. O guisado é mesmo ótimo e vou tomar um copo de vinho.

Os dois dedicaram-se à comida, aproveitando-a e, de modo 
discreto, observando o ambiente e ouvindo as conversas. O 
Nobre comia em pequenos bocados, mastigando mais devagar 
e apreciando o gosto da comida. Seu convidado atirou-se ao 
guisado e o comeu rapidamente, pedindo um segundo copo 
de vinho. Pela convenção informal, o convidado não precisava 
pagar pelo que consumia. Não se importou com o olhar jocoso 
que o Nobre lhe dirigia. Quando ambos tinham terminado, o 
ajudante retirou os pratos e lhes trouxe café da casa.

- Fez o negócio? Vamos ter boas mercadorias?
- Sim, comprei os tecidos por uma pechincha, pagando o 
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primeiro preço. Seu cálculo estava correto e acho que posso 
vender as peças por quatro vezes o que pagamos. Além disso, 
e graças à sua participação, tive recursos para outras compras. 
Estou muito satisfeito. Teremos ótimo lucro.

- Boa notícia. Quero que separe dois cortes do melhor tecido 
e desconte o valor do meu lucro. Vou agitar as coisas e levar 
compradores à loja. Aproveite bem. Eles podem pagar.

- Vou aproveitar. E então, o que soube?
O Nobre olhou em volta e viu que o espaço estava sendo 

desocupado. Fez sinal a Reint que esperasse mais um pouco. 
Quando já não havia nenhum freguês próximo da mesa deles 
contou o que tinha descoberto e, à medida que avançava, viu 
que Reint ficava nervoso. A suspeita havia sido confirmado. O 
capitão Asnake podia ser um legítimo mercador, mas não era 
apenas isso e estava disfarçado. Na origem, era um assassino 
de alto grau, como denunciavam suas tatuagens, escondidas 
sob as roupas.

- A descrição bate com o que os mestres me disseram. Ele 
deve ser um assassino de grau um, o que o deixa no mais alto 
patamar da Teyif Drait. Segundo os mestres não há informa-
ção de eles se disfarçarem de marinheiros, mas podem estar 
inovando. O que podemos fazer?

- Por enquanto, nada. Precisamos de mais informações. Eles 
são muito perigosos e mesmo os homens mais treinados te-
riam dificuldades em enfrentá-lo. Tem fama de temerários, de 
não se esconderem para realizar a missão que lhes é confiada. 
Há algo diferente em relação a ele e é isso que precisamos des-
cobrir. Se conseguirmos a informação, vai aumentar seu valor.

- Não concordo com você. Os mestres acham que devemos 
agir. A irmandade é muito perigosa. Seus homens são loucos, 
assassinos que não medem o que fazem.

- Não é racional nem lógico, Reint. Se tomarmos qualquer 
ação revelamos que sabemos quem é e perderemos o controle. 
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Se o matarmos e estiver em uma missão da irmandade, outros 
virão. Não me parece que esteja a serviço da Teyif Drait. Acho 
mais que está fugindo dela. Mas são suposições. Precisamos 
ter certeza. Só então podemos tomar medidas. Em que seus 
mestres podem ajudar? O que eles sabem que não sabemos?

- Vou perguntar, mas não sei se tenho nível suficiente para 
que me digam.

- Reint, se a irmandade é tudo o que dizem e se também é 
verdade que o Círculo é uma dissidência dela, seus mestres 
devem ter muito a temer. Eles não são homens de ação. Como 
qualquer um, temem ser mortos. Quem pode dizer que não 
são o alvo do assassino? Só podemos ter certeza se tivermos 
informações e para que possamos agir eles tem de nos ajudar, 
preenchendo os brancos e as várias lacunas da história que já 
levantamos.

- Concordo, mas não sei se os mestres concordarão.
- Eles vão concordar. Não tem outra opção. Podem ter poder 

e informação, mas não possuem o braço da ação, que posso 
prover. Mas para fazer isso quero ter segurança que não vou 
provocar contraofensiva. Não quero assassinos à minha caça. 
Os mestres, seguramente, também não devem querer este tipo 
de atenção. Vá até eles e exponha a questão, mostrando-lhe a 
lógica da colaboração. Lembre-se: temos um objetivo maior.

- Vou conversar. Acho que está certo, mas não espere que os 
mestres concordem conosco.

- Eles vão concordar, amigo. Como já disse, não tem alter-
nativa.

Com a conversa encerrada, o Nobre levantou-se e saiu pelos 
fundos da taberna, pegou uma rua lateral, deu uma grande 
volta, passou pelo porto e seguiu em direção ao palácio. Era 
hora de uma conversa decisiva.

nmnmnmnm
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Enquanto o Nobre e Reint se preocupavam, o capitão As-
nake estava satisfeito. As vendas no primeiro dia tinham sido 
boas e a noite de sexo foi a melhor desde que foi exilado. Sua 
satisfação aumentou ao ver o grupo de mulheres nobres se 
aproximando. A importância delas era dada pelo número de 
guardas que as acompanhava. Eram homens treinados, duros, 
capazes de enfrentar o maior perigo – e estavam sendo usados 
como guardas de mulheres. Que desonra para eles. Mas não 
era seu problema e as recebeu com cortesia. 

Algumas estavam interessadas em tecidos, outras em joias e 
poucas em objetos. Asnake as atendeu pessoalmente, chaman-
do a atenção para a qualidade dos produtos e lembrando-as 
que eram únicos, não podendo ser encontrados em Ruttark ou 
no Reino. Sua atenção rendeu frutos e fez boas vendas. Apenas 
uma das mulheres nada comprou, o que chamou a atenção do 
capitão, que passou a observá-la. Era mais observadora, absor-
vendo os detalhes do navio e olhando ao redor, como se esti-
vesse à espera de alguém. Por mais que tentasse, não lhe tinha 
visto o rosto, mas o porte lhe trouxe amargas lembranças.  

- “Syla”, uma das jovens chamou, “venha ver o que achei, 
um anel que combina com seus olhos”. Ainda com o rosto 
escondido, a jovem se aproximou e ao se virar para falar com a 
“amiga” seu rosto foi iluminado pelo sol. Asnake ficou atônito 
e fez enorme esforço para se controlar.

“Só pode ser uma aparição, um tipo de mágica para me 
enganar ou me enlouquecer”, pensou ao mesmo tempo em que 
afastava seu olhar dela e baixava a cabeça. Seu espanto tinha 
uma razão: o rosto de Syla – e seu corpo e porte – era a reencar-
nação de “sua Chigia”. De olhos fechados, podia ver a mesma 
silhueta, os mesmos olhos e o mesmo sorriso. Por poucos mo-
mentos sentiu vontade de largar tudo, voltar ao navio e zarpar.

Syla foi cercada pelas jovens nobres e a visão de Asnake foi 
encoberta.
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 “Não é possível. Devo ser um sonho”, foi o que lhe ocorreu. 
Sua amada – a causa de toda sua desgraça – não podia deixar 
a irmandade, vindo ao seu encontro. “Talvez seja um feitiço, 
apenas para disfarçar o assassino. Tenho de tomar cuidado”.

Cheio de medo, mas contendo-se, correu os olhos pelo cais 
à procura de alguma coisa que fosse diferente, indicação de 
disfarce que, ao mesmo tempo, podia identificar o assassino. 
Ter avistado Syla, a lembrança da amada e o medo, que lhe 
acompanhava, fizeram com que seu corpo começasse a doer 
e quase que imperceptivelmente começou a tremer, exigin-
do-lhe esforço para se controlar, o que lhe aumentou a dor. 
Queria - mas não podia - retornar ao navio. Tinha clientes 
e precisava atendê-las. No caso de nobres, não confiava no 
atendimento de seus homens. Eram marinheiros, não comer-
ciantes. Estoico, usou as técnicas que conhecia para se acal-
mar, pelo menos até nova aproximação de Syla, que pegou um 
colar e lhe perguntou o preço.

 “Chigia”, murmurou. Ela o olhou, espantada.
- O que disse?
- Desculpe, mylady. É apenas uma palavra antiga que me 

veio à cabeça. O colar é seu por 50 blings.
Ela se virou e acenou. Um auxiliar correu em sua direção, 

fazendo o pagamento. Syla se afastou junto com as jovens. O 
comerciante a seguiu com o olhar, vendo-a assumir o mesmo 
perfil enigmático que o havia atraído. Como que exalando 
deixou escapar novamente “Chigia”. Se ela o ouviu, não deu 
indicativo, pois seguiu adiante, falante como as outras jovens. 
Quem era ela, de verdade? Seria alucinação? As sólidas mo-
edas que lhe haviam sido dadas em pagamento diziam que 
não. Ela era real. Ele se sentiu como possuído, cheio de medo 
e carregado de lembranças que gostaria de exorcizar, mas não 
tinha como. Ao final do dia e ao retornar à sua cabine, Asnake 
estava exausto, mas à exaustão se sobrepunha o medo. Não 
queria morrer na desonra. Tinha de estar preparado. Chamou 
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seu imediato.
- Trym, cuide de tudo. Quero as mercadorias prontas para 

amanhã. Vou me recolher e não quero ser incomodado.
O experiente marinheiro achava seu capitão estranho, mas 

era bem pago, tinha boa alimentação e o capitão lhes dava 
parte do lucro. Chamou seus homens e arrumaram o navio, 
deixando-o pronto para as vendas do dia seguinte.  Em sua 
cabine, Asnake ouvia a movimentação dos subordinados. Pro-
tegido dos olhos indiscretos, se despiu expondo as tatuagens e 
colocou-se em posição de lótus. Fez exercícios de relaxamento 
e a mente foi sendo esvaziada, até que entrasse em transe. Fora 
do mundo, veio-lhe a primeira visão. Asnake soltou um grito e 
um não gutural que lhe arranhou a garganta e lhe dilacerou a 
alma. Tinha de voltar e iria morrer. Era o que a visão lhe dizia. 
Voltou aos exercícios e novamente chegou ao transe e lhe veio 
uma segunda visão, mostrando-lhe o que devia fazer.

Ele desfaleceu.
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- O que vai ser, Reint?
- Quero ovos, pão e café puro.
O jovem que atendia na pequena birosca saiu em busca do 

pedido e, tão logo virou as costas, outra pessoa sentou-se à 
frente do freguês, sorrindo-lhe abertamente. Venpoort chegou 
a se assustar, mas ao reconhecê-lo, apenas assentiu. O garoto 
que já tinha entregado o pedido, ao notá-lo veio apressado e 
lhe fez a mesma pergunta, ouvindo a mesma resposta. 

- Deixe de ser sovina, Rent. Não poderia ter escolhido um 
lugar melhor?

- Estou economizando. Quando mais economizar, maior 
será nosso lucro.
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Apesar de ser uma espelunca, a comida era boa e saia rápi-
do. Logo depois, chegou. Os dois se debruçaram sobre o farto 
café da manhã, comendo com vontade. Alimentados, era hora 
de trocarem informações.

- Conversei com os mestres. Eles concordam com você e não 
acham que o assassino está numa missão da irmandade. E se 
não é isso, só pode ser um fugitivo. Por isso o disfarce de co-
merciante. Os mestres estão certos que a cabeça dele deve estar 
a prêmio e que mais de um assassino deve andar à sua procu-
ra. Podemos entregá-lo, mas é perigoso. O Círculo está dispos-
to a colaborar, é o que os mestres pediram para lhe dizer. A 
propósito, eles sabem quem é você.

- É claro que sabem, Reint, assim como sei quem são eles e 
quem é você. Não existem segredos nessa cidade e é possível 
que alguém nos esteja vendo e ouvindo e vai nos entregar para 
outras pessoas. Vamos sair e caminhar.

Os dois andaram por cerca de 20 minutos, conversando, até 
chegarem à loja de Reint. O Nobre não entrou, seguindo adian-
te. Reint ficou olhando-o e se perguntando como tinha se envol-
vido com um nobre, embora fosse diferente dos outros. Tinha 
de tirar o chapéu para ele, uma das pessoas mais bem informa-
dos da cidade. Seu conhecimento o estava ajudando a lucrar, 
mas estava indo em uma direção perigosa. “Infelizmente”, 
pensou, “não tenho como mudar de rumo, mas gostaria muito 
de pular fora”. Mas estava dentro e sair não era uma opção.

Se Reint estava preocupado, o Nobre parecia alegre e des-
contraído, aliás, como todos os dias. Ao longo do percurso até 
seu destino fez várias paradas, conversou, brincou, provocou 
e em cada um desses lugares saiu com um novo pedaço de 
informação. Era esse o seu jeito de formar o mosaico. Sempre 
tinha perguntas que pareciam casuais mas que lhe ajudavam 
a construir o todo do mundo em que vivia. E foi em uma das 
conversas descontraídas que recebeu o único pedaço de infor-
mação que o preocupou. Alguém viu a reação do capitão do 
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Suzh Obbek diante de uma das jovens que foi ao porto e às 
compras e até ouviu o que ele disse. Ao recebê-la, ficou sério 
por algum tempo, refletindo. Fez algumas perguntas e seguiu 
adiante. No passo seguinte já tinha mudado o seu destino. 
Virou uma esquina e seguiu em direção contrária a que ia. 
Precisava de ter nova conversa.
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No momento em que o Nobre e Reint começavam o café da 
manhã, o capitão Asnake tinha acordado e se sentia dolorido 
da cabeça aos pés. Nunca tinha tido uma reação como a do 
dia anterior e também nunca se sentiu tão aterrorizado, come-
çando a ver sombras por todos os lados. Havia se prevenido, 
mas considerou a possibilidade de levantar âncoras e zarpar, 
procurando outro porto e outros compradores para suas mer-
cadorias. Ao longo do tempo em que se limpou e preparou a 
comida, refletiu e concluiu que de nada lhe valeria fugir. Se o 
assassino estava ali, seria seguido e, mais cedo ou mais tarde, 
teria de enfrentá-lo. Quando acontecesse, lamentaria por quem 
estivesse próximo. Podia morrer, mas ia vender caro sua vida. 
Alimentado e com o pensamento mais positivo, chamou o 
imediato e pediu-lhe que descarregasse as mercadorias.

Com a propaganda boca a boca e ajudado por quem o tinha 
visitado no dia anterior, sua exposição se encheu. Novamen-
te recebeu nobres, ávidas pelas novidades. Vendeu bem. Os 
lucros estavam aumentando. Sem que fosse de propósito, 
havia descoberto novo mercado. Se sobrevivesse à travessia 
do Fundo Vazio, voltaria ao reino e às boas vendas. Mas além 
disso tinha uma ideia extra, fruto de sua visão da noite ante-
rior. Achava que havia descoberto a redenção e que poderia, 
com a ação apropriada, retornar à irmandade, eximindo-se de 
seus pecados. Se estivesse errado, pagaria com a vida. O de-
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sejo intenso de se sentir entre os seus o impulsionava. Mesmo 
arquitetando seu plano, tinha de representar seu personagem. 
Sorriu, respondeu perguntas, negociou, cedeu e seguiu adian-
te. Na hora certa, mestre dos disfarces, usaria um deles para 
cumprir seu intento.

O dia passou e as vendas foram melhores que no dia ante-
rior. Dois dias mais e não teria mercadorias, tendo de partir. 
Ao encerrar, voltou à cabine e se trancou, o que para a tripula-
ção não era novidade. À noite, um estranho saiu furtivamente 
do barco e perambulou pelas ruas da cidade, aparentemente 
sem rumo. O novo personagem tinha o porte do capitão As-
nake, mas não se parecia com ele. Sua persona era diferente, 
apesar de os olhos serem aguçados como os dele. Mudar de 
porte e de aspecto era um dos ensinamentos básicos da ir-
mandade e Asnake tinha vivido longos anos praticando a arte 
e a usando em suas ações. Estava no degredo, mas não tinha 
perdido a técnica e os ensinamentos. Podia ir onde quisesse 
que não seria reconhecido. Andar pelas ruas de Ruttark era o 
seu teste.

No dia e na hora em que partisse, o que faria à noite, teria 
carga preciosa a bordo. Ela iria lhe garantir o retorno à irman-
dade e elevá-lo novamente ao posto de onde despencou. Talvez 
até conseguisse atingir o que sempre almejou: a liderança da 
Tayif Drait.

Estava preparado e cheio de esperança.
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O NOVO ENCONTRO

- Peeter! Peeeeter! Espere, preciso lhe falar.
- Lady Syla, por favor. Este não é o comportamento de uma 

dama. Por favor, vamos respeitar as formalidades.
O tom sério adotado por Peet era desmentido pelo seu sor-

riso, que Syla achou deslumbrante ao vê-lo se virar para enca-
rá-la. Sua vontade era a de se atirar em seus braços e beijá-lo 
várias vezes, tal como acontecia nos contos heroicos que gosta-
va de ler. Mas conteve-se e entrou no teatro.

- Desculpe, lorde Peeter. É que as vezes sou impulsiva. Peço 
que me perdoes. Não foi minha intenção ultrapassar os limi-
tes. Se tiveres tempo, gostaria de conversar.

- Para mim, seu desejo é uma ordem, Lady Syla. Que tal nos 
sentarmos no jardim, onde podemos apreciar a floração da 
primavera e tomar um pouco de sol.

Peet encaminhou-se para o jardim ao mesmo tempo em que 
avaliava sua posição em relação ao palácio e escolheu lugar 
que o deixava de costas para qualquer posto de observação do 
prédio. Se alguém o observava, era de fora. Como o palácio era 
bem alto em relação ao solo e às outras construções, teria de 
ter olhos de águia para ver o que estavam conversando. Além 
disso, o próprio jardim contribuía para escondê-los. Era um 
bom meio de manter a privacidade. 

- Syla precisamos ter cuidado e não podemos agir impul-
sivamente. O que é que quer me contar? Por favor, fale baixo. 
Estamos próximos e vou ouvi-la.

- Desculpe Peeter. Sou impulsiva e estou feliz. Foi a felicida-
de que me fez vir correndo procurá-lo. Meu pai me contou que 
aceitou casar-se comigo, mas não me falou quando. Você sabe?

- Não sei. Meu pai apenas me consultou sobre o casamento, 
mas sequer me informou se existia ou não uma proposta for-
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mal por parte de seu pai. Ele é o chefe do domínio e não tem 
de me dar satisfação. Se me ouviu, foi por cortesia. E também 
será por cortesia que poderá me falar sobre um possível casa-
mento entre nós. Oficialmente, não sei de nada. 

- Mas meu pai me disse que ele aceitou.
- No mundo em que vivemos as coisas não são simples, 

Syla. Seu pai já falou formalmente com o meu pai? Acredito 
que não. E se isso não foi feito, não existe acordo. Se nossos 
pais concordarem, vão se sentar e discutir como será o casa-
mento e garantias que cada lado irá receber. E neste caso, não 
pensarão em nós, mas nos domínios que comandam. Eles são 
mais importantes, principalmente por não sermos os herdei-
ros. Somos personagens secundários.

- Se o casamento não for acertado, fujo com você.
- Nunca repita isso, Syla. E não pense que podemos fu-

gir. Filhos de quem somos, temos de honrar nossas casas e o 
melhor que podemos fazer é esperar e acatar as decisões que 
nossos pais tomarem. Até agora, você viveu protegida, mas o 
mundo lá fora é diferente. Nós, nobres, não somos queridos na 
maioria dos lugares. Se fugirmos, seremos logo reconhecidos e 
entregues na esperança de que renda boa recompensa.

- Ah, Peeter, queria tanto que o casamento fosse logo.
- Eu também, princesa. Mas temos de esperar e enquanto 

esperamos não podemos fazer nenhuma bobagem. Não desejo 
ser acusado de tê-la desviado de seu caminho e nem me culpar 
se alguma coisa lhe acontecer. Promete que vai esperar?

- Prometo, desde que se encontre sempre comigo. Pelo me-
nos para conversar.

- Enquanto não formos oficialmente noivos nossos contatos 
tem de ser formais. Não é adequado proceder de outra forma. 
Estamos na capital do Reino onde tudo é formal, bem diferente 
do castelo de nossas famílias. Neles, estamos entre os nossos. 
Aqui, não. Temos muito mais gente querendo nos prejudicar 
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que nos favorecer. Por isso os cuidados.
Lady Syla M´Kura-Torg não estava acostumada aos nãos, a 

ser contrariada e a conversa de Peet não estava lhe agradan-
do. Em Staerdale não tinha limites. Nem seu pai a controlava. 
Quando queria fazer alguma coisa, fazia. Em Ruttark existiam 
regras demais que não entendia. Queria desesperadamente 
ficar ao lado de Peet. Não era a lógica que buscava, mas o aten-
dimento a seus sentimentos. Ela se aproximava e ele a afasta-
va. Não era justo. E sua contrariedade começou a aparecer no 
rosto, com um olhar mais fechado e cenhos meio franzidos. 
O que a ansiosa quase futura noiva não via é que, mais uma 
vez, estava sendo sutilmente manipulada. Sua insatisfação iria 
levá-la ao encontro do pai e a pressioná-lo para adiantar os en-
tendimentos. Este tipo de ação não funcionava do lado de Peet, 
mas como já tinha funcionado do outro lado, estava usando a 
mesma estratégia. De certa forma, era a técnica de estender e 
afrouxar. E depois de ter forçado a situação, iria distendê-la.

 - Tenho um jeito para que possamos ficar juntos, mas cabe-
rá a você tomar a iniciativa.

Peet tinha conseguido sua atenção e a viu voltar-se para ele 
sorridente.

- O que é que tenho de fazer? É só me falar que faço logo.
- Soube que você esteve no porto junto com outras ladies. 

Há alguma coisa que a agrade no que estão oferecendo?
- Tem uns tecidos lindos, mas só comprei um pequeno colar. 

Gostei dele e paguei o que o vendedor pediu.
- Use o seu interesse pelos tecidos para convencer outras a 

irem novamente ao porto, mas não use só a escolta da guarda. 
Sem mostrar interesse direito, diga que seria bom ter alguns 
rapazes acompanhando-as, que as deixaria mais seguras. 
Pergunte, então, quem cada uma convidaria. Eu vou ser convi-
dado, com certeza, e não precisa fazer o convite. Chame outra 
pessoa. De qualquer jeito, vamos ficar juntos e protegidos.
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- Que ótima ideia. Como sabes dessas coisas?
- Vivo há algum tempo aqui, em Ruttark, como já devem ter 

lhe dito, e a convivência me ensinou a conseguir as coisas sem 
as pedir diretamente. O que impera aqui é a frivolidade e um 
passeio que reúna os jovens lordes e as jovens ladies é sempre 
boa ideia.

- Mas se tudo der certo, como vou avisá-lo?
- Não se preocupe. Serei convidado e participarei do passeio.
A conversa durou mais alguns minutos e quando sentiu 

que tinha chegado ao limite do “tempo permitido” para fi-
carem juntos sem levantar suspeitas, Peet levantou-se, sendo 
acompanhado por Syla. Saíram lado a lado e sumiram em 
uma das sombras do palácio. Foi a oportunidade que buscava. 
Aproximou-se, segurou Syla pelo rosto e lhe deu um ardente 
beijo. Sem dizer uma palavra, afastou-se apressado. Sua ama-
da não sabia, mas estava a caminho de garantir o futuro deles.
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- Senhor, seu pai está à sua procura.
A mensagem lhe foi transmitida assim que Peet colocou os 

pés nos aposentos reservados à sua família. Teria de atendê-
-lo, o que poderia lhe gerar contratempo, pois tinha marcado 
encontro que reputava importante. Perdê-lo não era opção. Ao 
mesmo tempo, não podia recusar o chamado, não teria descul-
pa, já que o aviso foi dado por um dos homens de confiança 
dele. Se fosse um dos serviçais do palácio, facilmente o con-
tornaria, pedindo para, no caso de questionado, afirmar que 
não tinha sido encontrado. Resignou-se e seguiu em direção ao 
gabinete do pai, bateu levemente e entrou.

- Estavas à minha procura, pai?
O pai o olhou durante algum tempo e, sem nada dizer, 
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abriu a gaveta e lhe entregou o papel dobrado em que se 
destacava o selo dos Torg. O lacre havia sido quebrado e Peet 
o abriu e leu. Se ficou surpreendido, não demonstrou. O que 
tinha em mãos era a proposta oficial de seu casamento com 
Lady Syla. Nada ali relacionado era difícil de atender, mas 
havia uma condição que não lhe agradou. Terminou a leitura 
e, também em silêncio, devolveu ao pai a proposta.

“Alguma objeção aos termos propostos para o acordo?”, 
perguntou-lhe o pai.

- De modo geral, não. Mas não gostaria de viver em Staer-
dale, como Govert propõe. Se tiver um meio de negociar este 
ponto, é o que lhe peço. Achei os termos bem razoáveis.

- Sim, são. Mas não vou aceitá-los como estão. Govert sabe 
que terá de negociar, assim como eu sei. Já marcamos uma 
conversa. Vou até o gabinete dele. Qual é sua ideia?

- Acredito que viver no nosso domínio não deve ser uma 
opção para Govert, embora não tenha dúvida que Syla aceita-
ria. Podemos encontrar um meio termo. Mas o que gostaria, 
mesmo, é de continuar em Ruttark.

- Também não o quero em Staerdale e vou procurar o meio 
termo. Se os acertos progredirem rapidamente vamos fazer o 
anúncio do noivado ao final da reunião do Conselho, ao mes-
mo tempo do compromisso do Theis com a filha dos Newad.

- Obrigado, pai. Confio no senhor integralmente.
Saiu do gabinete direto para seu quarto, trocou de roupa e 

voltou a sair, deixando o palácio pela porta lateral, usada pelos 
serviçais e misturado com alguns deles. Ao se ver na rua, saiu 
apressado. Só não ia correr para não chamara atenção, mas 
calculou que chegaria atrasado ao encontro, o que seria um 
desrespeito com seu anfitrião. Mas não tinha como se adiantar, 
ficou especulando a razão de ter sido chamado. Que algo grave 
estava acontecendo, não tinha dúvida. No trajeto, que demorou 
cerca de 20 minutos, foi rememorando os últimos dias em bus-
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ca de indícios ou informações que justificassem a reunião. Não 
as encontrando, imaginou que era algo novo, de que não tinha 
tomado conhecimento. E foi então e simultaneamente que 
chegou ao local, que nunca tinha visitado. Se o encontro fosse 
igual aos anteriores, a porta estaria aberta e poderia entrar. 
Experimentou e a viu abrir. Entrou. O ambiente era escuro e 
aguardou que seus olhos estivessem adaptados. Antes, ouviu a 
voz que vinha de sua esquerda.

- Ah, enfim um jovem que comete equívocos e que se esque-
ce dos horários.

Não era uma repreensão, pois tinha tom levemente irônico. 
Adaptado à penumbra, virou-se em direção a voz e se surpre-
endeu. Não havia apenas uma pessoa esperando-o, mas três. 
Apesar do inusitado da situação, conhecia os três, mas nunca 
os encontrou ao mesmo tempo. No máximo, foram dois a rece-
bê-lo. O mais comum era ser recebido pelo que lhe fez a obser-
vação jocosa. Sem mostrar pressa ou ansiedade, aproximou-se 
e viu um lugar vazio, em que se sentou.

- Desculpem, não tive como evitar o atraso. 
Após se desculpar, ficou em silêncio, aguardando. Sentiu-se 

observado e escrutinado, mas se manteve impassível. Quem 
falou primeiro não foi aquele quem, inicialmente, imaginava 
que iria encontrar, mas quem estava à sua direita.

- Temos tido interesses comuns, carreado pelo projeto em que 
vimos trabalhando há anos, do qual, mais recentemente, pas-
sou a participar. Como sabes, trabalhamos com informação em 
busca de um objetivo, que é dar estabilidade ao reino. E quanto 
estamos no limiar de conseguir, surge um problema. A questão 
é como resolvê-lo sem criar uma crise. E é nisso que entra.

O que tinha feito não era uma pergunta, mas uma declaração 
e Peet continuou quieto. Seu anfitrião foi, então, quem falou.

- O que sabe sobre a Thayif Drait?
Peet deu as informações padrão, não sabendo qual o alcance 



 O HERÓI DO REINO      161
da pergunta, e ouviu a resposta como uma censura.

- São informações limitadas. Você sabe muito mais. Sabe-
mos que tem estado ativo e que sempre consegue resultados. 
Se somos parceiros, é preciso que nos conte.

- Alguém de vocês conhece o Nobre?
Ao terminar a pergunta, ficou observando-os e viu a troca 

de olhares entre eles. Não esperou.
- Vejo que sim. Só ele pode contar a história que desejam ou-

vir. É quem tem os detalhes que revelam o panorama da situa-
ção. Tenho apenas parte das informações. Sou peão no jogo, não 
quem mexe as pedras. O mestre do jogo, podem até não admitir, 
é o Nobre. Qualquer coisa relacionada a este assunto – e pela 
pergunta acho que sei qual é – tem de ter a participação dele.

- Já o procuramos. Desde ontem ele não foi visto por nin-
guém. Uma boa analogia pode levar a dizer que desvaneceu.

- Se efetivamente sumiu é a melhor indicação da serieda-
de da situação. Se aconteceu somente ontem, é possível que o 
encontre. Se foi antes, essa possibilidade desaparece. Não me 
levem a mal e desculpem-me, mas tenho de ir e agir rápido.

Ao terminar, Peet já estava de pé e caminhando em dire-
ção a saída. Não foi interrompido. Saiu e entrou no primeiro 
beco que encontrou, contornando e chegou à praça do Templo 
dos Sete Deuses, que atravessou da esquerda para a direita, 
colocando-se à sombra da rua à frente. Estreita e com sólidas 
construções, não tinha saída, bloqueada por um dos muros 
do templo. Andou até o final e parou à frente da última casa. 
Bateu três vezes e esperou. Depois, em intervalos regulares, 
bateu três vezes seguidas e uma separada. No seu último 
toque a porta se abriu e entrou, sendo recebido por uma voz 
feminina inquisitiva.

- O que é que está fazendo aqui? 
À sua frente estava uma linda mulher, tão alta quanto ele. 

Parecia frágil. Não era. Como o outro ocupante da casa tinha 
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vindo do outro lado do oceano. Estava ali por ter se apaixona-
do por quem não devia. Em sua terra de origem fora conhecida 
como Bethia, a loba, o que demonstrava sua ferocidade, mas 
também sua sagacidade. Ela tinha fechado o acesso de Peet e o 
estava encarando.

- Preciso do Nobre.
- Você não tem o direito de expô-lo. Se o fizer, vai matá-lo. 

E se isso ocorrer, vou matá-lo, não tenha dúvida, e o farei do 
modo mais lento possível.

- Eirika sabe que este tipo de ameaça não funciona. Se 
quisesse prejudicá-la ou ao Cyran poderia tê-lo feito há muito 
tempo. Vocês estão vivos, não estão? Acho que isso é uma boa 
prova.

Quando ela ia lhe responder, outra voz se sobrepôs.
- Ele tem razão, Rika. Eu e você temos uma dívida com ele. 

Se precisa do Nobre, ele o terá. Confio no Peet. Sem ele, não 
teríamos sobrevivido.

- Obrigado, Cyran. Tinha certeza que entenderia.
Quem lhe apareceu era alguém totalmente diferente do 

Nobre e Peet o olhou admirado, vendo encaminhar-se para ele 
e o abraçar.

- Venha, vamos nos sentar e nos diga o que pretende.
Foram os três para um dos aposentos interiores e desceram 

a escada, chegando a um espaço amplo, bem mobiliado e acon-
chegante. Eirika não parecia satisfeita, mas já havia mudado 
seus modos, talvez pela pronta atuação de seu amado. Peet en-
tendia o medo que sentia de perdê-lo, mas lá no fundo pensou 
que, como ele, era apenas mais um peão no grande jogo. Se 
tivesse de ser sacrificado, seria.

- Conte-nos o que precisa, Peet.
O jovem nobre lhes fez o relato completo, ouvido com toda 

atenção. Detalhou as informações, mostrou ângulos de aborda-
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gem e contou encontros que não tinha presenciado, de con-
tatos que não tinha feito e de planos desenvolvidos sem sua 
participação. No final, tinha traçado o panorama do que estava 
acontecendo no Reino, no Conselho, nos domínios e na cidade, 
mostrando que tudo estava interligado e que a disruptura de 
um dos cordões poderia levar ao colapso do conjunto. Existiam 
vidas a proteger e deviam agir se pudessem salvá-las. Ao con-
cluir, estava sendo olhado com outros olhos pelo casal.

- Como foi que soube de tudo isso, Peet?
- Como é que o Nobre sabe dessas coisas, Cyran? A única 

diferença é a escala. O método é o mesmo.
- Compreendo, mas está faltando alguma coisa, um fecho.
- Não está. O fecho está com você, que já deu o primeiro 

passo. Temos de dar o definitivo e para isso é que preciso que 
converse com três pessoas que talvez já conheça. Elas são a 
chave. Talvez sejam as mãos que movem as peças do jogo. Eu e 
você somos apenas peões e fazemos o que os mestres determi-
nam. Fique preparado pois, apesar de Eirika não gostar, talvez 
tenha de ser, pelo menos uma última vez, Cyran Serlo Seshin, 
o vigilante.

Peet viu Eirika fuzilá-lo com o olhar e fez graça.
- Talvez, Eirika, já seja a hora de me matar. Se não o fizer 

agora pode não ter a oportunidade.
- Não brinque. Se preciso vou atrás de você até no inferno. 

Não vou deixar o Cyran se expor. Eu sei disso, você sabe e ele 
também.

- Posso pedir uma coisa? Deixe-me viver pelo menos até me 
casar, sim? Se me matar antes e usando um termo que meu 
pai gosta não vou levar a franguinha dos Torg para a cama. 
E quero muito tê-la estendida ao meu lado. Nela, Eirika, você 
não é substituta.

O insulto tinha sido bem feito e a amazonas deu uma sono-
ra gargalhada.
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- Pode deixar, Peet. Vou esperar você cumprir seu desejo 
para matá-lo.

Os três levantaram-se e Peet e Cyran se abraçaram. Ele foi 
em direção a Eirika e lhe beijou delicadamente as faces, ao 
estilo de sua terra e a viu sorrindo.

- Obrigado, se não nos vermos mais – no que não acredito, 
pois ainda me devem um jantar – saibam que foi um privilégio 
encontrá-los, conhecê-los e ter a amizade de vocês.
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O VIGILANTE E A LOBA

O mundo, quando se tratava da visão cosmológica dos mo-
radores dos Nove Domínios, resumia-se aos domínios conheci-
dos, espalhados pelos dois continentes próximos e mapeados. 
Sazos, o terceiro continente, era apenas uma presença. Sabiam 
da sua existência, mas não de detalhes. O conhecimento se 
limitava muito às histórias fantástica repetidas e repetidas, o 
que acabava lhes dando a aura de verdade. Separado do rei-
no pelo grande oceano, que chamavam de Fundo Vazio e que 
mercadores e aventureiros temiam enfrentar, recebiam visitas 
esporádicas de navios do outro lado e muito poucos visitantes 
do que consideravam “outras terras”. 

Algumas das histórias mais conhecidas do distante conti-
nente envolvia a Irmandade, vista como fantástica, capaz dos 
maiores feitos, com seus integrantes sendo pintados como 
super-homens ou mágicos, capazes de se disfarçar como 
quisessem e com poderes malignos, podendo causar males 
só de olhar para a pessoa. Os mitos, construídos nos relatos 
e ampliados a cada fase, ocupavam a imaginação da maioria. 
Fatos, nenhum.

Sazos era grande, maior do que os outros dois continen-
tes juntos. Essa era a informação essencial dos habitantes do 
reino. Ninguém nunca havia ouvido falar do Vigilante e muito 
menos sobre Astor, pequeno reino montanhoso – parecido, até 
certo ponto, com o domínio Torg, mas bem menor – habitado 
por povo guerreiro, com forças formadas por homens e mu-
lheres, que enfrentaram várias batalhas, evitando que fosse 
conquistado por potências maiores. As tentativas de conquista 
foram rechaçadas graças à bravura e ferocidade de seus guer-
reiros, aliados às dificuldades da geografia. 

Uma delas tinha se transformado em heroína e era chama-
da de “a Loba”. Dela, diziam que era possuída pelo espírito de 
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uma loba selvagem e que, na luta, além da espada afiada, usa-
va suas garras e acabava rasgando a garganta de seus adversá-
rios. Era uma lenda, mas os moradores de Astor lamentavam 
que tivesse desaparecido, perdida na luta em que defendia seu 
pais e povo, por quem era quase que venerada.

A lenda da Loba não era a única das terras de Sazos. De 
outro lado e de uma das centenas de ilhas do continente vi-
nha outra e também envolvia guerreiro lendário. Diferente da 
Loba, não tinha participado de guerras, mas saído em pere-
grinação e à cata de atacantes que ousaram dessacralizar sua 
irmandade. A história falava em guerreiro que usava a mágica 
para se disfarçar e a magia para paralisar seus oponentes ou 
rastrear-lhes o destino. Como jovem acólito, foi o único sobre-
vivente de ataque à sede da irmandade, salvando-se quase 
por milagre, embora tenha ficado à beira da morte por quase 
um mês. Nos seus delírios, jurava vingança. Sobreviveu, se 
recuperou e tornou-se lutador exemplar, rapidamente subindo 
na hierarquia da sua ordem e, ainda bem jovem, chegando ao 
comando dela. 

Na chefia, reforçou a disciplina, o treinamento e exigiu 
obediência literal às regras da Irmandade. Sua constante vi-
gilância lhe gerou a alcunha de Vigilante, atento aos menores 
deslizes que eram punidos com severidade. Apesar de ter reer-
guido a Irmandade, ficou pouco tempo no comando. Alegando 
que não era mais necessário, deixou o posto e, como prometi-
do, saiu em busca de vingança. Conta a lenda que matou mais 
de 100. De cada um, tirou o escalpo e levou-o à deusa a quem 
prestava vassalagem. Em sua última viagem desapareceu. E 
por mais que o procurassem, não foi encontrado. As buscas 
foram infrutíferas. Seu desaparecimento inexplicável transfor-
mou-o de reverenciado por seus pares em lenda.

Lenda e realidade não se batem e, no caso desta última, 
os dois personagens tinham desaparecidos por motivos bem 
menos prosaicos. 
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Cyran Serlo Seshin, o Vigilante, havia, sim, viajado em 
busca de vingança, mas a colocou de lado ao encontrar Eirika 
Yelven Galter. Ele nunca teve uma explicação racional para o 
que lhe aconteceu, mas ao vê-la, deixou de ser o Vigilante e se 
transformou em homem apaixonado, possuído totalmente por 
alguém que não conseguia afastar do pensamento. A paixão 
era tão grande que lhe chegava doer. No momento que a viu 
teve certeza que deixaria tudo por ela. Não mediu esforços 
para conquistá-la, tarefa difícil. 

Do seu lado, Eirika, a Loba, nunca tinha encontrado homem 
tão diferente quanto Cyran. Alto – maior do que ela – e magro, 
não usava armas, nem armadura, parecendo inofensivo. No 
caso dele, descobriu que as aparências enganavam. Ao questio-
ná-lo e receber resposta que lhe ofendeu, tentou matá-lo. Não 
só se defendeu com facilidade, como a dominou e a desarmou, 
deixando-a atônita. Tentou, então, esfaqueá-lo e novamente foi 
dominada. O homem alto e magro apenas lhe segurou o pulso e 
apertou. Ela gritou de dor e largou a faca. Achou que seria mor-
ta, mas ele apenas a observou, esperando sua reação. Sentiu-se 
humilhada e chegou a pensar que, à sua frente, não estava um 
humano, mas um demônio. Como não acreditava em demônios, 
interrogou-se: “Quem era este guerreiro que não usava armas?”. 
Estava derrotada e curiosa. E foi então que lhe falou, na mais 
melodiosa das vozes que tinha ouvido, tocando-a.

- Podes ser uma grande guerreira, mas não tente me atingir. 
Não vai me derrotar nem me pegar desprevenido. Não quero 
lhe fazer mal, nem atacá-la, mas se não mudar de comporta-
mento serei obrigado a imobilizá-la, pois não quero continuar 
me defendendo. Preciso seguir em frente.

Ela nunca tinha visto ninguém tão confiante e perguntou-
-lhe para onde ia. Seus destinos eram próximos e poderiam 
viajar juntos e foi o que lhe propôs, além de um pacto de não 
agressão. Como dois cavalheiros, selaram o pacto com um 
aperto de mão e seguiram adiante. Viajaram juntos por cerca 
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de um mês e o convívio diário só fez aumentar a paixão que o 
Vigilante sentia pela Loba que, aos poucos e contra sua von-
tade foi se sentindo mais e mais atraída por ele. Ao chegar ao 
sopé de Astor vivia um dilema: queria continuar a seu lado, 
mas havia o chamado do dever. Antes de tudo era guerrei-
ra, tinha obrigações com o reino, com seus colegas, que não 
queria decepcionar. Na encruzilhada que os iria separar, quis 
se despedir.

- Não vá. Nosso destino está ligado. Se me deixar, irá morrer 
e eu também. Juntos, podemos viver. Não mais serás a Loba, 
embora não deixes de ser guerreira. Chega de guerras. Ofere-
ço-lhe o meu destino. Cumpro minha última tarefa e deixou 
de ser o Vigilante. Fique comigo.

Relutante, negou-se a acompanhá-lo e não permitiu que se 
aproximasse temendo não resistir. Seguiu adiante sangran-
do internamente. No segundo dia da caminhada solitária ao 
aproximar-se de seu destino, o amor falou mais alto. Voltou 
apressada, forçando sua montaria até próximo da exaustão, e 
o alcançou. Não foi preciso dizer nada. Ele a recebeu, abraçou-
-a e lhe beijou, como nunca ninguém tinha feito. Vendo seu 
cansaço, parou, preparou o acampamento, cuidou da comida, 
arranjou a tenda, tornando-a mais confortável. Ali tiveram sua 
primeira noite de amor e prometeram que nunca mais iriam se 
separar. O restante da jornada foi de felicidade, pelo menos até 
chegarem ao seu destino, a última vez que alguém viu a Loba 
em ação, o momento que a transformou em lenda, pois en-
frentou sozinha mais de 10 guerreiros, vencendo-os. Na lenda, 
mesmo saindo vitoriosa, acabou morta, devido aos ferimentos 
recebidos. Na realidade, havia salvado seu amado.

nmnmnmnm

Por um feliz acaso Peet estava no porto quando os dois 
chegaram a Ruttark. Olhando-os e analisando-os não os achou 
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parecido com os outros imigrantes que, quase diariamen-
te, chegavam à cidade. Se tivesse de apostar, diria que eram 
guerreiros, embora disfarçados. O porte deles, principalmente 
da mulher, era de quem estavam acostumados à disciplina, 
embora o homem fosse muito mais relaxado. A mulher parecia 
mais tensa e mais atenta à sua volta, mas Peet observou que 
os olhos do homem corriam de um para outro lugar, notando 
detalhes. Sem dúvida era bom observador e minucioso no que 
fazia. Pelo menos de modo aparente, nenhum dos dois car-
regava armas, embora soubesse que existiam mil diferentes 
maneiras de camuflar uma faca, um punhal ou outra arma 
branca. Olhando-os, pareciam pacíficos e nada intimidadores.

Peet se aproximou e viu a mulher se retesar, fechando-lhe a 
cara. Abriu o seu melhor sorriso e dirigindo-se ao homem, se 
apresentou.

- Boa tarde. Meu nome é Peeter van der Vliet. Posso lhes 
fazer uma pergunta?

O homem alto, moreno e de olhos atentos, parecia relaxado 
e também lhe sorriu.

- Pode perguntar, senhor. Não temos nada a esconder.
- Vejo que estão chegando. Pretendem permanecer em Rut-

tark?
- É nossa intenção permanecer na cidade, sim. Mas, senhor, 

antes precisamos encontrar local para ficar. Então, sairemos à 
procura de trabalho. Se tivermos a sorte de encontrar coloca-
ções, pretendemos permanecer.

- Foi o que pensei. Talvez possa ajudá-los, começando por 
lhes arranjar onde ficar.

- Seria muita bondade sua, senhor. Se tiver tal lugar, vamos 
aceitá-lo. E se puder nos oferecer trabalho, seremos muito gratos.

Muito mais do que o início de um relacionamento de negó-
cios, ali começou o que, mais tarde, se tornaria em amizade e 
em confiança mútua. A melhor demonstração dela era os dois 
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terem lhe contado sua história, revelando-se inteiramente, 
mas frisando que não queriam – e nem lhes seria possível - 
retornar à origem. Cyran não desejava ser o Vigilante e Erika, 
não desejava a ser novamente “a Loba”. Os personagens ha-
viam se tornado maior que as pessoas reais, o que lhes traria 
enorme peso, já que não podiam ser comparados às lendas 
que criaram. 

O que desejavam era viver sua vida completamente aparta-
da dos papeis exercidos. Queriam ter família, filhos, assenta-
rem-se e viverem em paz. Peet se entendeu bem com os dois e 
criaram relacionamento que era benéfico para as duas partes. 
Quando descobriu as habilidades de Cyran, sugeriu a criação 
de personagem capaz de transitar pela cidade, tornando-se 
parte de sua paisagem. O objetivo era conseguir informações, 
moeda de troca comum em Ruttark. Cyran aceitou e nasceu 
o Nobre. A amizade cresceu e se expandiu além do negócio 
de informação, possibilitando-lhes parcerias que os tornaram 
ricos e associados de pequenos comerciantes da cidade.

A ideia de Peet, que o Vigilante ajudou a implementar, era 
ter redes superpostas, confrontando as informações que elas 
lhes oferecia. Peet, nobre e conhecido, tinha acessos que o 
Nobre não teria. Este, de outro lado, poderia frequentar am-
bientes onde Peet não era bem visto. Juntando as informações 
de suas redes, teriam como obter vantagens nos negócios e 
teriam uma moeda de troca valorizada. Cyran anteviu uma 
forma de garantir seu futuro e comprou a ideia de imediato. O 
Nobre nasceu e a cidade o foi conhecendo aos poucos, mistura 
de dândi com mundano, mas que, no final, era atrativo como 
o mel. Assim que o personagem foi notado, Peet o levou até 
seus amigos e o apresentou, criando a ideia de “me ajude que 
te ajudo”. Foi também Peet que avalizou a entrada do Nobre 
em outros locais, como os bordeis de luxo, em que o bilhete de 
entrada era o dinheiro.

Cyran tinha novo papel, mas Eirika ainda não. Novamente 
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foi Peet que encontrou o papel para a guerreira aposentada, 
levando-a para o castelo e a transformando em acompanhan-
te das jovens ladies, a mulher mais velha e atenta que lhes 
deixaria mais seguras, as colocaria na linha e não permitiria 
que fizessem bobagem. Eirika transformou suas habilidades 
militares em ferramentas sociais e acabou exercendo o papel à 
perfeição, o que a tornou confidente das jovens que protegia.

A Loba foi responsável pelo crescimento da “organização”, 
como passaram a chamá-la, estendendo seus tentáculos no 
palácio, com informantes que trabalhavam para os domínios. 
Pouco mais de um ano após a chegada do casal, o Nobre era 
conhecido e aceito. A rede ganhou nova dimensão e foi se ex-
pandindo, só sendo superada por outra, descoberta por acaso, 
mas com quem estabeleceram ligação mediante interesses co-
muns. O novo arranjo os deixou satisfeito. O Nobre mergulho 
na cidade, a Loba canalizou as informações do palácio e Peet 
aprendeu.  

A experiência tinha sido um sucesso, mas o Nobre preci-
sava sumir. Cyran não tinha dito nada a Peet. Ao descobrir, 
perguntou-se: “Quem o irá substituir?”. Eram parceiros, sim, 
mas operavam redes diferentes e seus contatos, com outras 
redes, às vezes não eram partilhados. Eram contatos que Peet 
não queria ou não podia encontrar, que ficavam ao encargo do 
Nobre. A notícia que recebeu dos mestres o surpreendeu, mas, 
como amigo, se Cyran e Eirika realmente desejavam “sumir” 
podia oferecer-lhes abrigo no domínio van der Vliet. 

Certamente seu pai teria utilidade para dois trabalhadores 
qualificados. Para os dois – e também para Peet – dinheiro 
não era problema. Nos anos de funcionamento de suas redes, 
as atividades lhes tinha garantido dividendos suficientes para 
viverem tranquilos. Ao deixar a casa dos dois, Peet duvidava 
que fossem se afastar. Como lhes disse, deviam-lhe um jantar 
e esperava que fosse pago. A comida de Cyran era deliciosa e 
até a Loba admitia.



172    O HERÓI DO REINO

nmnmnmnm

Depois de longa volta, Peet tinha retornado ao local de onde 
tinha saído à procura do Nobre. Experimentou a porta, que es-
tava aberta e, como da primeira vez, entrou. A penumbra era a 
mesma e esperou até que os olhos se adaptassem, caminhando 
pausadamente em direção a sala onde os três grandes mestres 
o estariam esperando. Alertados pelos seus passos, estavam à 
espera. Sentou-se e ficou um tempo em silêncio.

- Ele virá. É possível que já esteja a caminho.
Não tinha mais nada para dizer e julgou não ser mais ne-

cessário ali. Levantou-se disposto a se retirar.
- Fique, vamos precisar de você. 
- Não devo. Este é um acerto entre vocês e o Nobre. Já dei 

minha contribuição. Não sou homem de ação e, participando, 
posso acabar atrapalhando. Prefiro me afastar. Assim que a 
situação estiver resolvida, retomamos os contatos.

Como não houve resposta, encaminhou-se para a saída e 
encontrou-se com o Nobre chegando e ele o parou.

- Preciso que fique e participe. Não confio neles e quero ter 
do lado alguém em quem confie. Foi a condição para a Rika 
não me acompanhar. Sabe que a promessa que ela fez é séria, 
não sabe?

Ele lhe havia falado baixo, na voz melodiosa que o destaca-
va, não como Nobre, mas como Cyran.

- Não quis participar. Acho que é entre você e os mestres, 
mas com o seu pedido, tudo muda. Não se preocupe, a Eirika 
não vai cumprir a promessa, pois não será necessário matar-
-me.

Os dois voltaram juntos e, ao ver os três mestres sentados à 
espera, o Nobre se adiantou.

- Queriam me ver. Aqui estou.
A voz transmitia segurança e convicção e não tinha nada a 
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ver com a anterior, que Peet tinha ouvido. O Nobre se adian-
tou e se sentou, indicando um lugar a seu lado para o Peet.

- Podem perguntar que vou lhes responder. A única condi-
ção é a participação do Peeter. Quero que seja testemunha do 
que falarmos.

O silêncio voltou a reinar durante alguns minutos, com os 
dois lados esperando. O Nobre apenas observava seus anfitri-
ões e Peet, além deles, também observava o amigo, que pare-
cia inteiramente tranquilo, indicando que estava mais do que 
preparado para a ação. Não duvidava que Eirika estivesse por 
perto, pronta para agir ao sinal de seu amado. Mas a tensão foi 
quebrada pela primeira pergunta.

- Quem é você?
- Eu sou o Nobre.
- Estou me referindo não ao personagem, mas a quem está 

por trás dele. Quem é efetivamente você?
- Não sou um personagem. Sou efetivamente o Nobre. Se 

tenho outra persona, não é importante. Ela pertence a outro 
mundo, não a este. E não tem como alcançá-la. Aqui, existe o 
Nobre e é com ele que terão de tratar.

Novo silêncio de homens poderosos e precavidos. Peet esta-
va com medo. Ali estava o verdadeiro poder de Ruttark. Nem 
mesmo os van der Vliet eram capazes de enfrentá-lo e o Nobre 
os encarou como se fossem iguais. Queria sair dali e ficar o 
mais longe possível. 

- Muito bem. Que seja assim. Temos uma grave situação em 
Ruttark e estamos buscando meios de resolvê-la. Em que pode 
nos ajudar.

- Vocês não precisam de mim, principalmente por não ter 
nenhum poder. São capazes de mexer os cordéis como quise-
rem, pois são poderosos o suficiente e muito mais por estarem 
encobertos por uma sociedade que apresenta um objetivo, mas 
que segue outro. Por isso não vejo como ajudá-los, mas posso 
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lhes dizer que a solução não está mais nas mãos de vocês.
Peet gelou. A conversa não ia por bom caminho. Poderosos 

não gostavam de ser lembrados que também podem ser ame-
açados ou que existia alguém mais poderoso que eles. E era 
exatamente o que o Nobre estava lhes dizendo. E foi então que 
um dos mestres, que se mantinha em silêncio, entrou no jogo.

- Por favor, vamos voltar ao início. Todos os aqui presentes 
sabem que estamos diante de situação potencialmente explo-
siva. Vamos ser claros. Temos um assassino na cidade e todas 
as indicações são de que fará algo que nos afetará. A questão, 
então, é: como podemos impedi-lo de agir.

Silêncio.
- Matando-o. Proscrito ou não, é da Thayif Drait. E a única 

coisa que pode impedir sua ação é que seja morto.
Silêncio.
Levou um longo tempo para que alguém voltasse a falar e 

foi outro dos mestres.
- Chegamos à mesma conclusão. Só que não temos um bra-

ço para fazer isso.
- Sempre existe um braço. Depende do preço que paguem 

ou do que ele cobra.
- Você seria este braço? Ou tem alguém para indicar?
- Não sou o braço e não tenho ninguém para indicar. Sou 

um estrangeiro nesta cidade, como muitos outros, tentando 
ganhar a vida graças a ajuda do Peeter. Sim, exerço um papel 
e ele nos tem rendido. Mas não sou o assassino que procuram. 
Também não sei se existe um. É um campo que não domino e 
sobre o qual não tenho informação. A única certeza que posso 
lhes dar é que um assassino da Irmandade só pode ser parado 
com a morte, mas esperem por danos colaterais. 

O interrogatório tinha chegado a um beco sem saída. De 
um lado, o Nobre não abriria suas informações. De outro, os 
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mestres não tinham como avançar, já que não encontraram o 
suporte que desejavam. Estavam exatamente no ponto em que 
começaram. Nada mais havia a perguntar – embora houvesse 
muito o que saber – e nada mais foi dito.

De volta à rua, Peet relaxou e se afastou dali o mais rápido 
que pode.



176    O HERÓI DO REINO

JANTAR E INFORMAÇÃO

O Nobre era gentil, falava com todo mundo, trocava infor-
mações, ouvia gracejos e fofocas, mas ninguém podia afir-
mar que era seu amigo. Conhecido, talvez. Não era diferente 
em relação a Peet, com quem tinha frequentes encontros por 
visitarem os mesmos lugares, notadamente nos bordeis. Havia 
cortesia nos encontros, nada mais. Longe dos olhos curiosos 
e tomando todos os cuidados para não parecerem associados, 
as coisas eram diferentes. Como o Nobre havia observado aos 
mestres, os dois eram amigos. Era o reconhecimento feito ao 
que Peet representou para o casal, foi-lhe importante e ele o 
viu como uma reafirmação de sua amizade. Depois do tenso 
encontro, o convite para o jantar era, ao mesmo tempo, pro-
messa de reafirmação dessa amizade e perspectiva do fim 
dela. Qual das duas seria, Peet não tinha a mínima ideia. E foi 
nesta incerteza que se preparou para o encontro.

Dessa vez, Eirika não tentou barrá-lo.
- Peet, que bom que veio. O Cyran está preparando o jantar. 

Me conte como foi o encontro.
- Ah, Eirika, fico menos preocupado depois desta recepção. 

Estava me preparando para contratar uma legião de guardas 
costas e me prevenir contra a sua promessa de assassinar-me. 
Que bom que desistiu. Vai me poupar uma fortuna.

Como no encontro anterior, ela deu uma gargalhada. Pe-
gou-o pelo braço e o levou em direção a cozinha, de onde 
vinha um ótimo cheiro. Na primeira vez que os encontrou em 
casa, Peet descobriu, surpreso, que o cozinheiro era o Cyran. 
Eirika detestava cozinhar e quando o fazia, ela mesmo admitia 
ser um desastre. O marido, em contrapartida, não só gosta-
va, mas era excelente cozinheiro. Viajado, conhecia pratos de 
várias partes de Sazos e em cada um dos jantares os preparava 
para que Peet os provasse. Era uma cozinha refinada, sempre 



 O HERÓI DO REINO      177

acompanhada de ótimos vinhos. E como acréscimo, ouvia his-
tórias de terras que não conhecia, admirava-se com costumes 
diferentes e instruía-se mais. Os jantares nada tinham a ver 
com sua associação. E isso ficou bem claro na primeira vez que 
foi convidado. O que os movia era a amizade e a confiança que 
depositavam no parceiro.

- O cheiro está ótimo, Cyran. Mas achei que seria a Eirika a 
cozinhar dessa vez.

- Vou pagar pelo que vou dizer, mas se fosse ela a encarre-
gada da comida, talvez não estivéssemos mais juntos. Rika é 
uma péssima cozinheira.

- Admito, mas sou boa em outras coisas, não sou?
Peet entrou na brincadeira.
- Eirika talvez fosse melhor eu arranjar mais um lugar na 

minha cama, ao lado da franguinha dos Torg, e oferecê-lo a 
você. Assim veria suas qualidades.

- Nem pense nisso. Ficaria em pior situação. Imagine se o 
Cyran saísse à sua caça? Não teria a mínima chance, mesmo 
que contratasse uma legião de guarda costas, gastando toda 
sua fortuna. Além do mais, não me arriscaria. Ele é ciumento. 
Ninguém lhe disse que é o mais impiedoso assassino que já 
existiu e que perto dele o pessoal da irmandade é amador?

- Rika não brinque. Peet é verdade que sou ciumento, mas a 
Rika jamais ocuparia o vazio de sua cama, nem mesmo que a 
sua legião de guarda costas tentasse obrigá-la. Esqueceu-se de 
que é a Loba.

Assassino e guerreira fazendo piadas e brincadeiras não 
casava com a imagem que se tinha deles, mas Peet já presen-
ciara cenas muito parecidas em oportunidades anteriores. Os 
dois também sempre reafirmavam que o Vigilante e a Loba 
tinham ficado para trás, queriam viver em paz e longe de pro-
blemas. Ao mesmo tempo, fora do ambiente protegido de casa, 
eram pessoas diferentes, novas personas que nada tinham a 
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ver com o passado que haviam relegado em favor de presente 
mais tranquilo e futuro longo, que envolvia a criação de uma 
família. O projeto estava traçado e se desenvolvendo, com Peet 
sendo parte dele.

Peet ajudou Eirika a colocar a mesa e Cyran trouxe os pra-
tos. Não era um banquete, como os das famílias nobres, mas a 
comida era melhor, embora diferente. Com o aroma dos tem-
peros enchendo o ambiente, Cyran pegou o vinho, servindo-o 
aos três e pediu a Peet que se servisse. O compromisso desses 
jantares é que provasse dos pratos sem que, antes, soubesse do 
que se tratava, com a comida variando. Até então, havia apro-
vado todos, por mais estranho que fossem seu aspecto. E não 
achava que seria diferente.

O primeiro prato foi um cozido de legumes, comum nas 
famílias, nobres ou não. Só que bem diferente, com produtos e 
temperos a que Peet não estava acostumado. O cheiro era bom 
e na primeira colherada, sentiu seu paladar tomado. Comeu 
com gosto, sem questionar. Depois, veio bife tártaro, acompa-
nhado de algo que julgou ser pepino e uma pasta que, certa-
mente, tinha ovo. Cortada em tiras bem finas, a carne escura 
tinha sabor marcante, amenizado pelo acompanhamento. O 
bom vinho mudava o gosto e tornava o prato agradável e gos-
toso. Experimentou o molho com o pão de maçã e cardamomo 
e aprovou os dois. Já satisfeito, mas sem poder recusar, comeu 
com gosto o terceiro prato, peixe assado em massa de centeio e 
alguns outros ingredientes que não identificou. O jantar termi-
nou com um licor verde e estranho, que tinha sabor adocicado 
e ácido, ao mesmo tempo. 

- Sabe o que me ocorreu? Podíamos montar uma taberna. 
Com este tipo de comida atrairíamos metade da cidade.

- Pensei em arranjar um emprego de cozinheiro antes de 
termos chegado. Mas graças a você, conseguiu atividade me-
lhor, mais rendosa e menos trabalhosa. E Eirika pode também 
trabalhar sem sofrer assédio. Quando se trata dela, não sei se 
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me conteria. Foi melhor assim.
- Foi mesmo. Entendo e aceito regras, Peet. Mas não sei se 

conseguiria me manter em uma taberna. Cresci para ser guer-
reira e não tinha, até chegar aqui, trato social, embora conhe-
cesse a etiqueta, já que vivia próxima do poder. Acho que seria 
um desastre em uma taberna e atrapalharia o Cyran.

Os três tinham tido trajetórias totalmente diferentes. Cyran 
era filho de um dos integrantes da sociedade a que, mais tarde, 
se integrou. Nela, era preciso independência e aprendeu o 
máximo possível, incluindo cozinhar. A diferença é que gos-
tou deste aprendizado e o aperfeiçoou, usando a cozinha para 
conquistar aliados e galgar postos. Deu certo e chegou ao topo. 
E cozinhar era a menor das coisas que sabia, muito aquém 
das técnicas de luta e meios de matar outro humano, mas, às 
vezes, mais efetivas que elas. 

No caso de Eirika, o reino tinha a tradição de amazonas e 
desde criança ela as admirava. Sua escolha foi natural e co-
meçou cedo a aprender o uso de armas, técnicas de luta e de 
defesa, meios de sobrevivência, pontos fortes e pontos fracos 
na hora de uma luta. Era o que a preocupava. Comida? Vinha 
da cantina. Era só pegar. Mesmo quando saiam do palácio, ti-
nham cozinheiro. Também não se importava com sofisticação, 
surpreendendo-se por descobrir que seu amado cozinhava 
bem e gostava de cozinhar. Mais uma razão para amá-lo e não 
se preocupar com a cozinha. 

Peet sempre teve tudo o que quis, mesmo sendo o segundo 
filho de sua família. Quando deixou o domínio, não só rece-
beu permissão, mas o apoio do pai, vivendo na área familiar 
do palácio e não tendo de se preocupar com nada. Tinha tudo: 
roupa, comida, recursos para se divertir e oportunidade de 
aprender. Foi apenas um momento em que Peet ficou absorto 
e ao voltar à realidade descobriu que estava sendo observado, 
sorrindo-lhes.

- Estava pensando em nossas trajetórias e em como foram 
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diferentes. Nada podia dizer que um dia nos encontraríamos 
e que nos tornaríamos amigos. Mas foi o que aconteceu. Não 
acredito em destino, mas algum tipo de confluência ocorreu. E 
agora vivemos na véspera de outra. Não queria tratar de coisas 
sérias, mas mesmo que indiretamente estamos ameaçados. A 
questão é: vamos ficar passivos?

Eirika ameaçou falar, mas um olhar de Cyran a silenciou. 
Peet aguardou. Se não quisessem abordar a questão, entende-
ria. Mas achava que não podiam fugir dela, embora tenha sido 
isso que Cyran fez na reunião com os mestres.

- Você tem razão, Peet. E foi por isso que o convidamos 
para jantar. Sou dos que pensam que bem alimentados temos 
melhores ideias. Vamos, então, juntar o que sabemos e ver o 
panorama que se forma. Vamos chegar ao ponto da reunião 
que tivemos: existe um assassino, esperamos que aja, mas não 
sabemos o que fará e podemos esperar que haja danos colate-
rais. Você concorda?

- Concordo, mas mesmo assim podemos traçar uma ação, 
precavendo-nos contra o que possa fazer.

- Sim, podemos. Mas temos a grande incógnita, o alvo do 
assassino, se é que existe um e, como já frisou em outras con-
versas, não seja fugitivo, temeroso de ter alguém à sua caça. 
Sem saber o que fará, fica mais difícil agir.

- Temos indícios, como a reação do assassino à Lady Syla. 
Levando em consideração o que disse e o que representa, te-
mos de protegê-la.

- Você está pensando com o coração. Entendo sua preocu-
pação, mas se tomarmos qualquer medida em relação a Lady 
Syla vamos tornar a situação mais perigosa e podemos deixar 
uma trilha de cadáveres e não é o que queremos. Há outro as-
pecto, que é o fato de gente demais saber do assassino e prever 
problemas. Nunca é bom termos vários agentes em única ação, 
pois podemos ser atingidos. E não há como coordenar estes 
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agentes, formatando um só plano. Pense, Peet. Não podemos 
nos expor.

Peet efetivamente ficou pensativo, com seu cérebro processan-
do as informações que, ao longo dos últimos dias, tinha recebi-
do. Tinha de aceitar como correta a conclusão de Cyran. Havia 
muita gente envolvida e um dos fatores mais agudos na sua 
percepção era o medo dos mestres. Iam querer proteção e, tal 
como fizeram com o Vigilante, acabariam encontrando alguém 
disposto a enfrentar o assassino, com resultado imprevisível.

- Entendo e aceito o que disse, Cyran. É um cenário com-
plexo e, tal como disse, não tenho como coordenar os agentes 
envolvidos, pois não tenho ascendência sobre eles. Talvez o 
Vigilante pudesse entrar em ação, mas sei que ele está morto. 
Mas não podemos ficar indiferentes. O que você faria?

- Não existe problema sem solução, Peet. O que precisamos 
é de encontrar quem o solucione. Felizmente para nós existe 
alguém nessa cidade que pode nos fornecer a solução. Já falei 
com ele. Se funcionar, não precisaremos fazer mais nada. Se 
não funcionar, Ruttark pode ser transformado em pandemô-
nio. E se tal acontecer será um “salve-se quem puder”.

- Não vou nem perguntar, pois sei que não me dirá. No meu 
caso específico, temo que alguém que amo seja atingido. Se 
acontecer algo a Syla será desastroso não só para mim, pesso-
almente, mas atingirá a cidade e o reino. E não estou preocu-
pado com as casas nobres, mas com a população, mais pobre. 
Esta é que mais sofrerá.

- Peet você é nosso amigo e me preocupo com o que lhe 
pode acontecer ou a alguém que ame. Mas não posso simples-
mente ir até o porto e sumir com o assassino. Aliás, até pode-
ria fazer isso, mas tenho de pensar nas consequências. Antes 
de sabermos se é missão da Irmandade ou se é fugitivo. Só 
podemos agir quando houver certeza.

Tinham retornado ao impasse e Peet detestava estas situa-
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ções. Acostumado a achar soluções, considerava certo o raciocí-
nio  de Cyran. Detestava esperar, mas era o que tinha de fazer.

- Sabe, Cyran, na nossa terra existe velho dito que ouvi mui-
tas vezes do meu avô. Ele dizia que “o que não tem remédio, 
remediado está”. Acho que se aplica à situação atual. Mas que 
detesto ser apenas observador e coadjuvante, não tenha dúvida.

Eirika que vinha acompanhando a conversa em silêncio, 
pela primeira vez se manifestou.

- Também não gosto de esperar, mas tive de fazer isso inú-
meras vezes. É chato e enervante, diferente da ação, que nos 
enche de adrenalina. A vida de um soldado, no entanto, é feita 
mais de esperas que ação. Estas são poucas e rápidas. Nelas, 
podemos matar, mas também podemos morrer. Na espera, 
exercitamos nossa paciência, irritamo-nos, mas acabamos 
descobrindo que é uma necessidade. A espera e a observação 
nos garante que, no caso da ação ser necessária, teremos mais 
chances de vencer. Entendo seu sentimento, Peet. Mas se qui-
sermos vencer, precisamos ser pacientes, esperar e observar.

- Não é só com soldados que acontece, Peet, mas com todos 
nós. Esperar é parte da vida e conseguimos sabedoria ao exer-
cer a espera. Na atual situação é o que devemos fazer. Se me 
pedisse um conselho lhe diria: viva sua vida, aproveite-a, mas 
esteja preparado. A única coisa que não podemos nos permitir 
é ser pego de surpresa.

Bem alimentado, mas não satisfeito com o andamento das 
coisas, Peet se preparou para sair. Ao levantar-se e se despedir, 
Cyran lhe segurou pelo braço, indicando-lhe outra direção que 
não a porta em que tinha entrado. Junto com ele desceu alguns 
degraus e, encobrindo o local, fez alguma coisa que levou à 
abertura da parede e o encorajou a ir em frente.

- Obrigado pela visita Peet. É só seguir a escadaria e dará 
na saída, bem abaixo do templo. Há uma porta que abre por 
dentro. Tome cuidado.
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Ao retornar a sala Eirika continuava sentada, com a taça de 

vinho na mão, olhando o líquido vermelho e fazendo com que 
o conteúdo do copo se movimentasse. Cyran se aproximou e 
abaixou-se, beijando-a.

- É tarde. Vamos dormir enquanto podemos. 
Ela terminou de tomar o vinho e também se levantou, 

olhando-o fixamente.
- Por que não contou ao Peet, Cyran?
- Rika, ele não precisa saber. Chama-se contenção de risco. 

Se não sabe, não pode interferir. 
- Você tem certeza que é o melhor e que ele não pode ajudar?
- Tenho. Fiz todas as projeções possíveis e é melhor deixar 

o Peet de fora. Vamos precisar dele no futuro. Estou cansado, 
vamos dormir.

- Ahã. Pode ir que daqui a pouco chego e vou cuidar do seu 
cansaço. Garanto que irá dormir muito, muito relaxado.

Ele lhe sorriu, desceu novamente a escada, virou à direita, 
entrou no quarto, despiu-se completamente e abriu a pequena 
janela, deixando-lhe uma fresta. Depois, deitou-se e relaxou. 
Do outro lado, uma sombra se moveu e a pequena luminosi-
dade provocou breve reflexo na longa lâmina que tinha sido 
levantada e que foi abaixada repentinamente. Cyran apenas 
mexeu-se para o lado e a faca atingiu em cheio o colchão. No 
momento em que ela tocou a parte mais dura, a mão do assas-
sino foi segura e puxada, o que o desequilibrou. Cyran girou, 
dobrando seu braço e o prendendo atrás das costas enquanto 
com a outra mão lhe tapava a boca, evitando que fizesse ruído. 
A faca caiu e o assassino tentou libertar-se. Foi um erro. Cyran 
mudou a mão de lugar e lhe apertou uma parte do ombro, pró-
xima do pescoço. Ele desfaleceu e o segurou. Ao chegar e ver a 
cena, Eirika o encarou.

- Você o matou? Espero que não, pois precisamos dele vivo.
- Ele está vivo. Quando acordar, vai falar. Depois, morre. In-
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felizmente não será o único. Achei que não seria preciso, mas 
me enganei. Este lugar está comprometido. Vamos sair daqui.

Devagar, tornou a se vestir, sendo observado pela amada. Já 
pronto, pegou o assassino e o atravessou sobre os ombros. Eiri-
ka se adiantou e abriu-lhe a passagem que ficava no outro lado 
da usada por Peet. Ela entrou primeiro e Cyran a seguiu. An-
daram certa de 500 metros e saíram em outra casa, entraram 
em outra passagem e andaram por cerca de 20 minutos através 
de túneis, sempre no escuro, até chegarem a outra porta, que 
novamente Eirika lhe abriu. Entraram no amplo espaço subter-
râneo, aparentemente fechado. Cyran retirou o assassino dos 
ombros e o despiu, deixando-o completamente nu. Pegou as 
roupas e indicou a Eirika para seguir adiante. Outra passagem 
foi-lhes aberta. Subiram e chegaram à casa, muito parecida 
com a anterior. Cyran foi direto para o quarto, despiu-se nova-
mente e meteu-se na água gelada da grande tina, lavando-se 
por completo. Quando terminou, Eirika o estava esperando e 
enxugou-o. Pegou roupa diferente e vestiu-se metodicamente, 
sob o olhar atento dela.

- Rika, ainda não sabemos o que irá acontecer. Quero que 
você suma, só reaparecendo quando receber meu sinal verde.

- Não vou partir. Você pode precisar de mim.
- Rika, tal como o Peet, está agindo com o coração. Sempre 

vou precisar de você, mas se ficar aqui também se tornará 
alvo. Vá e espere. Se não estiver aqui, sabe onde me encontrar. 
E, por todos os deuses, não faça nada. Prometa!

Ela assentiu com a cabeça e Cyran se aproximou, enlaçan-
do-a e a beijando com paixão. Os dois se mantiveram muito 
juntos por algum tempo e foi ele quem se afastou, deixando-a 
a sós. Ao chegar a porta, virou-se e a olhou com intensidade.

- Não faça nada, mas fique preparada.
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“LYS SYFEI”

Ele encontrava-se sozinho, sentado no escuro e parcialmen-
te nu. Meditava, lembrando-se dos versos do livro sagrado, 
que recitava na língua original, sibilando, como devia ser e 
como havia aprendido. O capítulo era um dos que mais gos-
tava. Poético e prático, capaz de apresentar conselhos e, ao 
mesmo tempo, fazer sonhar. E tudo começava com “Lys Syfei”, 
o tempo certo.

“Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada 
propósito”, recitou, sentindo o musical do encadeamento das palavras. 
Pois o tempo certo havia chegado e, com ele, a janela de oportunidade 
que esperou. Era hora de agir? À pergunta, lembrou-se – e recitou – 
novos versos:

“há tempo de nascer e tempo de morrer; 
tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou;
tempo de matar e tempo de curar; 
tempo de derribar e tempo de edificar;
tempo de chorar e tempo de rir; 
tempo de prantear e tempo de saltar de alegria;
tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras; 
tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar;
tempo de buscar e tempo de perder; 
tempo de guardar e tempo de deitar fora;
tempo de rasgar e tempo de coser; 
tempo de estar calado e tempo de falar;
tempo de amar e tempo de aborrecer; 
tempo de guerra e tempo de paz”.
Ele havia cumprido sua jornada. 
Nasceu, plantou, arrancou o que havia plantado, curou e 

matou, derrubou e edificou, chorou e riu, saltou de alegria, es-
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palhou e juntou pedras, abraçou e se afastou, buscou e perdeu, 
guardou e se desfez, rasgou e costurou, ficou muito calado e 
muito falou, amou e se aborreceu, passou por guerras e chegou 
à paz. Talvez o livro e o poema tenham sido proféticos e podia 
sentir o sabor de cada palavra. Tinha começado a recitar, mas 
a recitação acabou em um canto baixo e repetitivo, como um 
mantra, que lhe foi entranhando pelo corpo, levando-o a uma 
espécie de transe. Começou a se balançar para frente e para 
trás, como um pêndulo. Aos poucos o movimento foi ficando 
menor, até cessar. A música também havia acabado e respirou 
fundo, tomou fôlego, abriu os olhos e reiniciou o canto.

A música, que subia e descia de acordo com o somo das 
palavras, ocupou o espaço. Começou o processo de relaxamen-
to. Devagar, esticou as pernas, flexionando-as e estimulando 
a circulação. Movimentou a cabeça para os lados e para bai-
xo, forçando a coluna vertebral a se esticar. Ao fim do canto, 
levantou-se e se esticou por completo.

Estava pronto. Era hora da ação.

nmnmnmnm

Ao sentir que seu corpo estava completamente relaxado, 
terminou de se vestir e calçou sapatos leves, flexíveis e con-
fortáveis. Caminhou para a porta e a abriu olhando ao longo 
da rua, vendo-a deserta. Saiu e caminhou em direção a pra-
ça, desceu o outeiro onde estava a casa de que tinhas saído e 
dirigiu-se à elevação próxima do cais, escolheu o lugar que lhe 
permitia controlar a entrada e saída do porto, sentou-se e espe-
rou. Quem estava monitorando não demorou a sair. Levantou-
-se e desceu a colina dirigindo-se ao porto, saudou o guarda 
do portão e encaminhou-se para o Suzh Obbek, abordando-o 
de modo despreocupado, como se fosse integrante da tripula-
ção. Mudou de postura ao chegar ao convés, tomando cuidado 
para não informar sua presença. Foi direto para a cabine do 
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comandante, mas não tocou na porta. Parou e observou que 
estava trancada, mas não havia tranca aparente. Circulou a 
cabine observando os detalhes da construção e voltou à porta 
e iniciou uma estranha dança.

Primeiro, aproximou-se dela, dando dez passos para trás. 
Em seguida, deu outros cinco para o lado direito e caminhou 
em direção à mesma porta, repetindo o recuo. No final dos 
dez passos, andou cinco para a esquerda e repetiu o que fez 
antes. Parou por um momento, deu um passo à direita, voltou 
e deu outro à esquerda, novamente recuando, só que, desta 
vez, um espaço menor, de pouco mais de seis passos. Quando 
parou, girou sobre ele próprio, completando 360 graus e se 
sentou, adotando a posição de lótus e começou a cantar em 
tom muito baixo e gutural. O canto foi curto e, ao concluí-lo, 
mudou o tom de voz e, já mais audível, pronunciou algo como 
“rurbaugu rirrur cudu ragaldur”¹ , esperou cerca de um minu-
to e tornou a repetir a frase, mas usando tom de voz diferente. 
Quando a terminou houve uma série de estalidos, como se 
tivesse havido a distensão da madeira da cabine.

Levantou-se e repetiu a dança anterior, reaproximou-se da 
porta e estendeu a mão esquerda em sua direção, parando a 
poucos milímetros da madeira e virando o rosto para o lado 
direito, murmurando baixinho “umimu cuger fussi qeulru”² 
pela primeira vez. Inverteu as mãos e a posição do rosto e tor-
nou a murmurar a mesma coisa, afastando-se dois passos para 
trás e observando por cerca de um minuto, quando avançou, 
colocou as duas mãos na porta e a empurrou, vendo-a abrir. 
Entrou e a fechou com cuidado. 

Cerca de uma hora depois saiu, voltou a repetir as danças 
anteriores, entoou novo canto, levantou-se e repetiu o mesmo 
ritual que fez na entrada, mas o que disse mudou. Se alguém 
estivesse por perto ouviria algo como “vazoaquira icobixi 
umimu cuger fussi qeulru”³. Não houve repetição, virou-se e 
deixou o navio, refazendo o caminho anterior e retornando à 
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casa. Foi direto para o quarto, se despiu e entrou na grande 
tina de água fria que o aguardava, lavando-se cuidadosamen-
te. Após enxugar-se, vestiu roupa diferente e encaminhou-se 
para a sala onde tinha recitado os versos do livro sagrado. 

Assim que entrou, sua primeira ação foi acender quatro di-
ferentes velas, uma em cada canto da ampla sala, o que trouxe 
um perfume almiscarado, misturado com cheiro de vegetação 
verde sendo queimada e odor marcante de flores silvestres. 
Ele esperou até que os vários cheiros ocupassem o espaço e 
sentou-se exatamente no meio da sala, começou novo mantra 
sem palavras, subindo e descendo a voz em pausas ritmadas e 
variando o tom a cada repetição. Aos poucos, o ritmo foi cres-
cendo e começou a se balançar, exatamente como na primeira 
vez, até chegar quase ao frenesi, quando parou subitamente, 
respirando com dificuldade e com o corpo sacudido por espas-
mos que, aparentemente, não conseguia controlar. 

Apesar deles, manteve a posição até que a respiração esti-
vesse normalizada e os espasmos terminassem. Quando se 
levantou, as velas já chegavam ao final e ele as apagou. Vol-
tou novamente ao quarto e, de novo, despiu-se e se enfiou na 
água fria, tomando novo banho e novamente trocou de roupa. 
Juntou o que havia vestido anteriormente e colocou em uma 
sacola, fechando-a e a deixando em um dos cantos do quarto. 
Voltou à rua e observou o movimento. Desceu a colina e cami-
nhou na direção do palácio do rei, procurando lugar de onde 
pudesse observar a porta lateral. Ficou ali por cerca de 20 mi-
nutos. Fez o percurso inverso e se dirigiu ao porto, novamente 
abordando o Suzh Obbek, e sentou-se bem a vista e esperou. 

A espera não foi longa e talvez tenha se passado cerca de 10 
a 15 minutos quando outra pessoa chegou ao barco e ao colo-
car os pés no convés, estancou, olhando com surpresa a figura 
que o observava de lugar mais alto. Levantou-se e se aproxi-
mou devagar, vendo que o outro adotava posição de defesa.

- Não temas. Quero apenas conversar.
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Seguindo a afirmação, aproximou-se e levantou as mãos 
espalmadas para frente, girando sobre ele mesmo, mostrando 
que não tinha armas, tentando tranquilizar seu oponente. O 
outro atacou, ele se esquivou, o atacante passou por ele, dese-
quilibrando-se pela falta de contato.

- Não tente. Não vai conseguir me atingir. Se quisesse matá-
-lo, já estaria morto. Este não é meu propósito.

Nem bem tinha terminado, foi novamente atacado. O punhal 
longo brilhava na mão do atacante. Esperou, viu a aproxima-
ção do golpe, esticou o braço, afastou-se um pouco e segurou o 
pulso do atacante, puxando-o em sua direção e o desequilibran-
do. Ainda segurando-o, mudou de posição e rodou o braço do 
atacante, pressionando-o e fazendo com que soltasse o punhal, 
ao mesmo tempo em que o mantinha à distância. O capitão 
Asnake, pois se tratava dele, tentou se livrar, usou técnicas que 
havia aprendido e praticado, mas continuou sendo firmemente 
seguro, como se seu punho estivesse envolvido em algo de aço. 
Cada vez que se movia, seu punho era apertado um pouco mais 
e a pressão lhe enviava uma dor lancinante pelo braço.

- Não tente, repito. Mesmo que use todas as técnicas da 
Irmandade, não vai me atingir. Posso dominá-lo de diversas 
maneiras e em cada uma delas aumentar a dor. Se quisesse 
matá-lo já o teria feito. Vim aqui para conversar. Você escolhe 
se quer continuar sentindo dor ou me ouvir.

- Quem é você, afinal? Foi a irmandade quem o mandou?
- Está melhorando, pelo menos já fala. Quem eu sou, não 

interessa. E a sua irmandade não tem nada a ver com minha 
presença. Vou soltá-lo. Se me atacar, será pior. Se tentar fugir, 
vou pegá-lo e será pior. Você escolhe. Sente-se.

- Vamos para minha cabine e lá conversamos.
- Não tente, pois não irá entrar. Ela está lacrada e nenhum 

de seus conhecimentos será capaz de abri-la. Isso só ocorrerá 
dependendo da conversa que vamos ter.
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O desconhecido o soltou mas o capitão Asnake não se sen-
tou, correndo em direção à cabine com as mãos à frente, mur-
murando baixinho uma série de palavras. Ao tocar na porta, 
soltou um grito e foi atirado para trás. A dor que sentiu pare-
cia vir de milhares de agulhas que, ao mesmo tempo, espeta-
vam seu corpo. Caiu estendido e ficou quieto, esforçando-se 
para ficar de pé e olhando, incrédulo, para o desconhecido que 
o observava com um sorriso.

- Eu o avisei. Nada do que fizer vai livrá-lo de mim. A 
única forma que tem de me afastar – e continuar vivendo – é 
que conversemos. Dependendo do que me disser, vive. Se me 
mentir ou esconder qualquer coisa, vou enviá-lo direto para a 
Irmandade. Acredite. Tenho meios de fazer isso.

O medo do capitão Asnake só tinha aumentado desde o 
minuto em que avistou o estranho no seu navio. Desde o seu 
primeiro estágio na Irmandade nunca havia sido derrotado e 
cumpriu com facilidade as missões que lhe deram. O simples 
reconhecimento de ser da Irmandade deixava seus oponentes 
aterrorizados. Se o outro pensava que iria render-se facilmente, 
estava enganado. E novamente atacou. Sem saber o que lhe ti-
nha acontecido se viu estatelado no convés do barco. Era como 
se tivesse voado e aterrissado de mau jeito. O que lhe tinham 
feito era mágica e uma mágica a que não podia se contrapor.

- Quanto tempo acha que irei esperar? Seu tempo está se 
esgotando. Se fizer mais uma tentativa de me atingir, vou 
mandá-lo de volta à Irmandade e quem o irá levar será o seu 
próprio barco e seus marinheiros.

O capitão estremeceu, sentou-se e esperou.
- Bom menino. Vamos conversar como dois adultos. 
O desconhecido sentou-se em frente ao capitão e o encarou, 

vendo como o outro o olhava temeroso.
- Antes de começarmos, um aviso: Sei quem é, de onde vem, 

seu propósito e conheço o seu verdadeiro nome, o cerimonial 
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íntimo que só usava junto de seus irmãos de Irmandade e que 
perdeu quando foi expulso e desonrado. Agora, quero resposta 
e saberei se mentir. 

- Como é que sabe todas essas coisas?
- Não é você o inquisidor, mas eu. A primeira coisa que que-

ro saber: Como pretende sequestrar lady Syla M´Kura Torg?
- Não sei do....
Antes que a resposta terminasse, o estranho o tinha segura-

do pelo ombro e feito pressão, deixando-o paralisado e imerso 
na dor. Afastou-se e aguardou.

- Você ia mentir. Sempre que fizer uma pergunta e que men-
tir, a partir de agora, irei aumentar sua agonia até chegar o 
momento que não mais resistirá e irá desmaiar. Vou acordá-lo 
e começar de novo, até obter as respostas que quero. Está claro.

O capitão Asnake, que na verdade se chamava Edris Terfai 
Benti Ebissa, apenas balançou a cabeça, assentindo.

- Vamos recomeçar com uma pergunta diferente. Qual é o 
seu nome?

- Edris Terfai Benti Ebissa. Um nome que fui proibido de 
pronunciar.

Após a primeira resposta, o capitão continuou a falar e o 
encontro do desconhecido com o assassinou durou cerca de 
duas horas, indo até quase o amanhecer, quando Asnake reco-
lheu-se à sua cabine. Quando o sol se levantava, chamou seu 
imediato e lhe entregou o comando, pedindo-lhe que deixasse 
o navio preparado para a partida. Em seguida, deixou o bar-
co, aguçando a curiosidade de seus marinheiros. Só retornou 
três dias depois, mostrando-se cauteloso e temeroso de apro-
ximar-se de sua cabine, tocando-a levemente. Nada aconteceu 
e a abriu. Um bom tempo depois, saiu, subiu à ponte e deu a 
ordem para zarparem.

Foi a última vez que alguém viu o capitão Asnake. Nin-
guém mais ouviu falar do Suzh Obbek. 
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NOVA INCÓGNITA

O que havia acontecido com o Suzh Obek e com o capitão 
Asnake?

Nos dias que sucederam a partida do barco, a questão foi 
posta em vários lugares e levada à mesa de muita gente im-
portante em Ruttark. Havia uma interrogação no ar e o que ela 
deixava antever é que havia na cidade alguém capaz de mudar 
um assassino da irmandade, que, de acordo com as infor-
mações colhidas nas várias redes, só podia ser parado com a 
morte e, mesmo assim, com a possibilidade de muitos danos 
colaterais.

Os mestres do Círculo foram os que ficaram mais surpresos. 
Consideravam que a rede de informação que haviam monta-
do não deixava passar nada do que acontecia na cidade. Ela 
foi acionada e o resultado foi nenhum. Para eles, nada havia 
mudado, a não ser a falta da presença do capitão do barco que, 
nos dias anteriores, sempre estava à frente das vendas.

Se ficaram surpresos com o sumiço do capitão, também se 
surpreenderam com o seu aparecimento. No último dia de ati-
vidades do barco, ele havia aparecido, comandado as últimas 
vendas e o recolhimento dos apetrechos usados para promo-
vê-las. A área do pátio ocupada pelas vendas foi limpa, assim 
como o convés do barco. Os marinheiros ficaram ocupados sob 
o olhar atento de seu capitão.

No final da tarde, com vento favorável, as velas foram levan-
tadas e o barco manobrou, ganhando o mar aberto e seguindo 
adiante, sumindo no horizonte. A história do capitão Asnake 
e da ameaça da Theyif Draft havia terminado. Muita gente se 
sentiu aliviada e confirmou-se a hipótese da fuga do assassino. 
Não era uma missão em Ruttark. Ele estava disfarçado, sim, 
mas não para cumprir um contrato.

Se no lado visível as coisas não mudaram, por trás das 
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cortinas houve uma série de movimentos. Os mestres a come-
çaram, avaliando o que tinha falhado e a razão de não terem 
a informação sobre o sumiço de Asnake. No geral, era um 
pequeno detalhe, mas eram os detalhes que faziam a diferença 
e era a partir deles que montavam cenários e com eles ga-
nhavam dinheiro. A alma de seus negócios era a informação. 
Quanto melhor fosse, melhor seriam os resultados.

Do lado da vida da cidade, nada parecia ter mudado. Seus 
personagens mais conhecidos estavam nas ruas e alguns deles 
foram discretamente questionados sobre a falha de informa-
ção. Discretamente, os mestres fizeram chegar ao Nobre a 
questão: foi você que atuou? Não tinha sido ele, que como eles, 
ficou surpreso por ver o barco partir, confirmando que nele 
havia um fugitivo que tentava se proteger dos assassinos de 
sua própria irmandade.

O questionamento chegou, também, ao comerciante de 
Sazos. Ele não era visto como homem de ação, mas não po-
deriam deixá-lo de lado e checaram. Dele veio a informação 
que sequer sabia da existência de um assassino da irmandade 
na cidade e ressaltou que mesmo que soubesse nada poderia 
fazer. Era um simples comerciante, nada mais. Não tinha in-
formações nem recursos para se contrapor a este tipo de pro-
fissional. Queria distância deles.

Os caminhos que podiam levar a uma explicação para o 
estranho sumiço do capitão Asnake e sua súbita partida foram 
se estreitando. As redes de informação haviam esgotado seus 
recursos e nada tinham que explicasse o estranho comporta-
mento. No impasse, algumas das importantes figuras da cida-
de deixaram-na de lado e tocaram a vida. Das redes, apenas a 
comandada pelo Círculo continuou em busca de explicação.

O seu último recurso chamava-se Peeter van der Vliet e foi 
a ele que recorreram. A exemplo do que havia feito inúmeras 
vezes, o jovem nobre chegou à casa, encontrou a porta aberta 
e entrou, parando na entrada para adaptar-se à penumbra. 
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Então, moveu-se. Chegou à sala, sentou-se e esperou. Ele tinha 
se adiantado alguns minutos, talvez mais pela curiosidade da 
questão que pela pressa de ater os mestres. E foi quando pen-
sava no que diria que ouvir passos. Ajeitou-se e esperou.

- Obrigado por ter vindo, ressaltou um deles.
Peet apenas acenou com a cabeça, reconhecendo o agradeci-

mento.
- Você tem nos ajudado e temos interesses comuns. Há 

alguns dias discutimos o caso do assassino e nos disse que 
tinha informações parciais, nos trouxe o Nobre e ele nos disse 
que nada poderia fazer. O que aconteceu desde então, na sua 
perspectiva? Pode, por favor, nos dar a sua visão.

- Sei muito pouco, além do que discutimos anteriormente. 
Fiquei surpreso ao receber a informação que o capitão não 
tinha sido avistado em seu barco, muito menos nas vendas, 
em que era presença constante. Chequei algumas fontes e elas 
nada sabiam. Não havia informação segura do que tinha acon-
tecido e coloquei o assunto de lado.

O que interessava ao jovem e deixara isso claro para os 
comerciantes era garantir a segurança de Syla M´Kura Torg. 
Era nela que pensava quando os havia procurado e discutido a 
questão com o Nobre. Como eles, chegou ao impasse: era pre-
ciso agir, mas não havia um braço disponível para a ação, além 
da possibilidade de danos colaterais. O sumiço de Asnake e 
sua partida havia confirmado a análise de ser um fugitivo, 
alguém que temia a ação de seus desafetos na irmandade. Os 
indícios colhidos, que levavam a Syla, estavam erradas e nada 
tinham a ver com ela.

- Com o afastamento de Asnake, fiquei tranquilo e coloquei 
o problema de lado.

Um dos mestres lhe disse que ele estava enganado. Mas o 
que tinha era apenas um sentimento, não informações seguras. 
O que ficou do incidente foi a descoberta da existência de outra 
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força em Ruttark, com melhores informações que a deles e com 
gente capaz de afastar um assassino da irmandade, o que supe-
rava os recursos do Círculo e de quem atuava na cidade.

- A conclusão a que chegamos é que existe uma outra rede 
que se superpõe à nossa e, nela, existe gente capaz de afastar 
um assassino da Irmandade. É uma constatação resultado de 
análise lógica, mas falta-nos fatos para comprovar. Queremos 
saber se ela existe, mesmo, e quem é que está por trás dela. O 
que você sabe?

- Sobre essa rede desconhecida, nada. Mas não sou a pessoa 
mais indicada para responder a questão. Minhas informações 
são limitadas, diferente das que tem. Meus objetivos também 
são limitados. Quero saber o que acontece na cidade e, tal 
como vocês, tirar proveito de algumas situações. Minha escala 
é muito menor, microscópica em relação ao que fazem, apenas 
um grão de areia em uma imensa praia.

A conversa continuou por algum tempo e, ao longo dela, 
Peet trouxe a questão da Urdak e da Liga do Escorpião, tidas 
como lendas.

- Sempre dizemos que a Urdak e a Liga são lendas. Mas e se 
elas forem reais e agindo em Ruttark? O que a lenda nos diz, 
em relação a Liga do Escorpião, é que ela é a mãe das outras 
irmandades e sociedades, incluindo o Círculo. E se for ela 
agindo para contar um dos seus inúmeros braços, desgarrados 
do objetivo original? Não podemos checar, mas pelo que ouvi 
e li alguém a ela vinculada poderia fazer frente a Irmandade.

Peet comentou que, pouco antes da descoberta da presen-
ça de Asnake em Ruttark ele tinha ouvido, durante conversa 
em um dos prostíbulos mais frequentados da cidade, alguém 
dizer que a existência da Liga do Escorpião era real, afirman-
do ter conhecido e mantido frequentes contatos com alguém 
que a ela pertencia, mas não esclareceu se havia ocorrido ali, 
na cidade, ou em outro lugar. A mesma pessoa havia feito 
referência a alguém conhecido como Vigilante, que teria sido 
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o líder da Liga e fora responsável pela morte de mais de 100 
pessoas. Questionado, acabou admitindo que o Vigilante tinha 
sumido e dado como morto, o que o transformou em lenda na 
sua terra, em Sazos.

Peet não havia participado da conversa, mas a acompanhou 
de perto e sentiu que quem dava a informação estava seguro 
dela. Ele mesmo já tinha ouvido sobre o Vigilante, mas achava 
que simplesmente era uma lenda, uma invenção para glorificar 
alguém, colocando-o em uma terra distante, o que tornaria 
muito difícil confirmar se havia ou não existido.

- Acredito que também tenham, como aconteceu comigo, 
ouvido referências sobre a Urdak. Por mais de uma vez vi pes-
soas referindo-se a ela e aos seus integrantes, garantindo que 
estavam presentes não só no Reino dos Nove Domínios, mas 
também em Sazos e em outros locais. Acho, mais uma vez, 
que é lenda. Mas diante do que aconteceu aqui, em Ruttark, 
não podemos simplesmente descarta a existência das duas. Se 
efetivamente existirem, podem ter adeptos capazes de rivali-
zarem com os assassinos da irmandade.

- O que as casas nobres sabem?
- Sobre o capitão Asnake, nada. Elas confiam na força da 

Krellior e acha que estão protegidas. Contam com o medo da 
retaliação a qualquer tipo de ataque que sofrerem. O que atin-
ge uma, acaba atingindo as outras e as leva à união, o que lhes 
dá força. Cada chefe de domínio tem homens qualificados e 
pode usá-los. Não é uma boa tática se antepor a eles de forma 
aberta e sabem disso. Por isso consideram que estão seguros.

- E você pessoalmente, o que acha?
Explicou que via a situação de dois ângulos. No primeiro, 

achava que as casas nobres estavam resguardadas, mas não 
descartava a possibilidade de um ataque, usando alguém de 
fora, sem vínculo com a cidade, como seria o caso da contra-
tação de um dos integrantes da Theyif Draft. Seria uma ação 
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muito ousada e que iria gerar uma enorme contra ofensiva.
- Os chefes de domínio são bons caçadores e, no caso de 

ameaça, irão sair à caça, aqui em Ruttark e nos seus domínios. 
Muitos irão pagar sem dever. Nunca foi e não é uma boa opção 
mexer com elas. Talvez tenha sido isso que levou à ação contra 
o capitão Asnake. Alguém que não sabemos quem é acabou 
impedindo que os senhores de domínio fossem atingidos e 
saíssem à caça. Certamente existe muito em jogo.

Sem dar informação direta, Peet havia plantado a dúvida 
nos mestres. Eles iriam pensar no assunto e com o empurrão 
que lhes fora dado chegariam à conclusão que, efetivamente, 
uma força desconhecida havia atuado, não em favor da cidade 
ou de quem dela dependia para seus negócios, mas para não 
irritar os nobres, considerando que, irritados, poderiam tornar 
difícil a vida de todo mundo. Eles tinham poder e cobertura 
legal para tomar tais caminhos.

- O que sugere, afirmou um dos mestres, pode ter aconteci-
do. O que precisamos agora é ficar atentos, vendo o que ocorre 
e buscando informações que nos dê uma visão mais clara do 
que aconteceu. Precisamos nos prevenir. Concorda conosco?

Peet não concordava, ressaltando que estavam no escuro e 
tinham chegado a um ponto onde não havia caminho à frente. 
O fato claro era que havia uma força desconhecida que tinha 
atuado na cidade, algo ou alguém que não conheciam, não 
sabiam de onde tinha vindo, como operavam ou seu poderio.

- Sabemos que existe, mas não conseguimos identificá-la, 
o que nos leva à conclusão que estamos à mercê dela. Se afu-
gentou o capitão Asnake, pode fazer muito mais do que isso 
conosco, com nossas redes e com os mais poderosos líderes 
dessa cidade. E sem se preocupar em serem identificados e so-
frerem represálias. Temos um fantasma diante de nós. Eu, do 
meu lado, vou tomar o máximo de cuidado e pedir aos meus 
amigos que façam o mesmo. Não quero ser atingido, nem que 
minha família o seja.
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Era o final da conversa. Peet se despediu e saiu. Ele havia 
construído uma ficção difícil de desmontar.

nmnmnmnm

Os mestres tinham muito o que conversar. Deixaram a sala 
do encontro com Peet e foram para outra, bem mais ampla e 
confortável. Lá, lhes foram servido o almoço, permitindo que 
continuassem discutindo o assunto. Eram homens poderosos 
que agiam por trás das cortinas e se havia uma nova força, 
como o jovem Peet havia assinalado, precisavam se prevenir, 
pois tinham atividades que não queriam ver expostas. A ques-
tão era o que poderiam fazer.

Decidiram fazer novo esforço em busca de informações, ins-
truíram seus informantes, pediram-lhe que ficassem atentos 
a alguns locais e foram acumulando dados. Após um mês de 
coleta nada de relevante havias surgido em relação ao capitão 
Asnake, seu navio ou qualquer outra coisa a eles relacionada. 
O mistério persistia. Era como se todos tivessem ficado cegos, 
mudos e surdos. Ninguém tinha visto, ouvido ou falado sobre 
o que aconteceu.

Como sempre acontecia em Ruttark, o que era velho foi 
deixado de lado e superado pelas novidades, boa parcela delas 
envolvendo a reunião do Conselho do Reino e a presença das 
casas nobres na cidade. O dinheiro fluía e era o que interes-
sava a quem comandava negócios ou vendia informações. O 
capitão Asnake havia sido esquecido, assim como suas merca-
dorias e o fato de ser um assassino da Theyif Draft.

nmnmnmnm

Peet saiu do encontro com a sensação que alguma coisa lhe 
havia escapado. Uma das suas interrogações era a razão de os 
mestres estarem tão interessados no capitão Asnake. Ele não 
era mais um problema e deviam se sentirem aliviados, mas o 
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que notou foi uma tensão aflorando. Enquanto revivia o encon-
tro foi andando pela cidade, passou o porto e chegou à modesta 
mas confortável estalagem, que tinha uma varanda virada para 
o mar, ótima para tomar uma bebida e fazer uma refeição rá-
pida. Não tinha planejado ir em sua direção, mas já que estava 
ali, entrou, passou pelo salão e foi para a varanda, sentando-
-se em um dos cantos, protegido do sol e podendo controlar a 
entrada, vendo quem chegava. Pediu uma bebida refrescante e 
perguntou qual era o prato do dia, mas não o pediu.

Ao receber a bebida veio junto alguns pedaços de pão e um 
pouco de azeite. O estalajadeiro, que o servia, aproximou-se, 
abaixou-se para lhe entregar o pedido e lhe murmurou algu-
ma coisa. Peet fez-lhe um leve aceno com a cabeça e agrade-
ceu. Pegou um pedaço do pão rústico e o embebeu no azeite, 
comendo-o, seguido de um bom gole da bebida. Os dois eram 
ótimos e acho que com o clima ameno ali era o lugar para co-
locar seus pensamentos em dia. Voltou, então, ao encontro e a 
analisá-lo, vendo se havia deixado passar alguma coisa.

Quando tomava o segundo gole da bebida, viu que alguém 
chegava à estalagem e dirigia-se para a varanda. Ficou obser-
vando e viu que se aproximava. Sem lhe falar, puxou a cadeira 
e sentou-se de frente para Peet, o que o deixava de costas para 
o mar. Aproximou-se dele e praticamente sibilou em voz baixa:

- I qei vive isá hiei. Xhiris isvilil i xil i qei hisitishi.
Peet não ficou surpreso com a língua estranha e ainda mais 

baixo respondeu:
- Mih yhie. Xisi hijevie rei.
Peet fez sinal ao estalajadeiro e pediu bebida para o visitan-

te, oferecendo-lhe o pão que já estava sobre a mesa. Pegou um 
pedaço, passo no azeite, mastigou com gosto e tomou um bom 
gole da bebida que lhe havia sido servida.

- Espero que a viagem tenha sido boa. O que trouxe de novi-
dades?
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O visitante deu uma série de detalhes a Peet, que o acompa-
nhava assentindo com a cabeça. Os dois ficaram conversando 
um tempo, bebericando. O visitante levantou a mão, pediu ou-
tra bebida e ordenou que lhe servissem o prato do dia. Iria se 
alimentar e depois seguir seu caminho, cumprindo o resto de 
sua rotina. Peet levantou-se e o visitante fez o mesmo. Abraça-
ram-se como se fossem ótimos amigos que há um bom tempo 
não tinham se encontrado.

- Preciso ir. Não se esqueça de deixar as mercadorias com o 
Reint, dizendo-lhe que fui eu que mandei. Temos um acordo e 
ele saberá o que fazer. De novo, muito obrigado. Fico lhe de-
vendo mais um favor.

Peet afastou-se um pouco, estendeu as mãos e segurou-lhe 
pelos cotovelos, pressionando-os com o polegar e o indicador. 
O visitante o olhou sorridente e colocou a mão à altura do ma-
milo esquerdo, olhando-o diretamente. Os dois se separaram, 
Peet saiu e o visitante sentou-se, esperou a comida, a apreciou 
e deixou a estalagem.

Tinha cumprido a missão. Esperava que tudo desse certo.

nmnmnmnm

Despreocupado, Peet deixou a estalagem para trás, passou 
pelo porto e foi em direção ao Templo dos Nove, que ficava no 
outro lado, em outro outeiro da cidade. Não chegou a ele. No 
meio do caminho, pareceu indeciso, parou pensativo e decidiu 
voltar, tomando o caminho do palácio do rei. Se alguém lhe 
perguntasse a razão de ter voltado, candidamente diria que 
queria ver Syla e conversarem sobre o futuro.

O real motivo é que precisa conversar com o pai. Queria 
colocá-lo a par do que imaginava estar acontecendo na cidade. 
Precisavam estar preparados.
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A  FUGITIVA

Pouco mais de um ano após ter sido admitido como alu-
no, Peet fazia a ronda pelo porto, tarefa lhe dada pelo mestre 
Urdak, quando encontrou o Vigilante e a Loba. Embora não 
soubesse quem eram, avaliou-os, achando que não eram pes-
soas comuns, usando os conhecimentos que recentemente 
tinha adquirido. Os dois se mostravam arredios, mas o homem 
transmitia segurança e via o desafio nos olhos da mulher. 
Aproximou-se, se apresentou, conversou, perguntou e acabou 
por lhes oferecer ajuda, que aceitaram. 

Foi assim que ganharam lugar para morar. Assentados, foi 
Peet também quem lhes arranjou tarefas, levando Eirika para 
o palácio e a tornando acompanhante das ladies. Cyran tinha 
pequenas tarefas, às vezes, dadas pelo próprio Peet. Noutras, 
por amigos deles que precisavam de alguém rápido e safo. A 
destreza, a facilidade de observação e a facilidade de misturar-
-se, tornando um igual, fez surgir em Peet a ideia do observa-
dor e, aos poucos, o Nobre foi se estabelecendo.

Peet não se lembrava da data certa, mas acreditava que cer-
ca de seis meses depois, Larnia chegou. Encontrou-a por acaso 
ao bater à porta do vigilante, então morador de modesta casa 
em uma transversal da rua do porto. Ao vê-la, espantou-se e 
achou que Cyran e Eirika haviam se mudado sem nada lhe 
dizer. O que viu, no entanto, lhe deixou deslumbrado. Nunca 
tinha encontrado alguém tão bela, sorriso quase angelical, a 
pele morena aveludada. Peet sentiu profundo desejo por ela, 
mas se controlou, lhe sorriu e perguntou pelo Cyran, dan-
do-lhe seu nome. Ouviu alguém dizer que entrasse. A porta 
terminou de ser aberta e, do outro lado, estava o vigilante, 
esperando-o e olhando-o de modo divertido. Assim que o viu 
dentro de casa, fez-lhe uma vênia.

- Lorde Peeter a que devo a honra de sua visita?
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Larnia arregalou os olhos, mas Peet entrou no espírito.
- Soube que havia recebido alguém muito bela e a quis co-

nhecer. Por acaso será esta moça que acabou de me receber? Se 
for, confesso que me decepcionei.

Peet piscou o olho para Cyran. E a pândega continuou.
- Lamento, meu nobre. A Larnia – e perdoe-me por não 

ter dito seu nome antes – é a única visita que recebemos. Fico 
consternado que não o tenha agradado, mas garanto-lhe que 
tem qualidades que vão além da beleza. Se buscas uma boa 
criada, acredito que pode lhe servir. É discreta e, pelo que me 
disse, aprende com facilidade.

Larnia sentiu-se insultada, mas ficou quieta, afastou-se e foi 
para o pequeno quarto que lhe tinha sido reservado. Sua von-
tade era de atirar-se ao nobre, que pensou ser imbecil. Sabia 
ser bela, que tinha charme e detestava pensar que poderia se 
transformar em criada. Não era para isso que tinha se subme-
tido a um dos treinamentos mais duros e corrido perigo, sendo 
obrigada a deixar sua casa e vir para a cidade onde sua prima 
vivia. Sozinhos, os dois se abraçaram e Peet disse baixinho no 
ouvido de Cyran que precisavam conversar. E para que Larnia 
ouvisse pediu que o acompanhasse em uma volta pela cidade.

- Larnia, vou sair com lorde Peeter. A Rika deve chegar den-
tro em pouco. Não saia até que volte, por favor.

Saíram sorridentes e tão logo se distanciaram um pouco da 
casa, Peet perguntou:

- Quem é ela? É uma das mulheres mais bonitas que já vi. 
- Concordo, mas não o aconselho a se aproximar. Principal-

mente depois do que dissemos. Ela deve estar nos odiando. É 
orgulhosa e sabe que é bela. Ao a depreciarmos, conquistamos 
sua antipatia.

Cyran então contou-lhe a história de Alvah Yelven Galter, 
que chamavam de Larnia. Era a segunda filha de família de 
pequenos proprietários em um dos vales mais férteis de As-
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tor. Além dela, havia três outros filhos, dois deles homens. A 
menina tinha cerca de 10 anos quando guardiões do templo 
de Sliq, a mais alta montanha do país, chegaram à proprie-
dade e pediram abrigo, recebendo-os e sendo alimentados. A 
criança ficou rondando, curiosa, e o velho guardião a chamou 
para conversar, contou-lhe histórias e a deixou encantada. Ao 
deixar a casa, perguntou-lhe se não queria ir com eles, servir o 
deus do templo. A pequena Alvah não tinha ideia do que isso 
significava, mas seus pais, sim. Era muito honroso que filhos 
de pequenas famílias, como a deles, fossem convidados para se 
integrar à ordem. No templo, receberia educação, aprenderia 
ofícios e destacaria a família. Os pais incentivaram a filha a 
aceitar, quase a forçando. A menina foi levada.

Integrada à ordem, pouco via os pais, a não ser durante 
curta visita durante o verão. Nunca sozinha, pois sempre 
tinha pelo menos um guardião ao lado. Quando a puberdade 
chegou, sua beleza começou a aflorar e, a cada ano, ficava mais 
bela. Na última visita, sem a companhia de guardiões, mas 
com dois acompanhantes, parecia deslumbrante. A família lhe 
fez festa e, nela, Alvah anunciou que seu aprendizado havia 
terminado e que a ordem a havia enviado para a capital de 
Astor, onde passaria a viver. A família ficou encantada. Sua 
filha deixara o vale, aprendera e ia trabalhar perto do rei e da 
nobreza. Era grande honra. Os amigos e vizinhos foram reuni-
dos e fizeram outra festa. 

E foi a festa que a levou ao problema. Já tarde da noite, 
bêbada, a não tão pequena e inocente Alvah fez o que lhe era 
natural entre os integrantes da ordem: despiu-se diante dos 
irmãos e se expôs, mostrando a grande tatuagem de um escor-
pião às costas, o símbolo da cortesã, do amor e de quem age 
racionalmente.

Para a população do vale o significado era diferente. Viam 
o escorpião como signo do mal, de alguém que era capaz de 
matar friamente e consideravam maus os que tinham esta ta-
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tuagem, não sabendo que era o marco da irmandade. Exausta 
e feliz, Alvah foi dormir, não vendo que um dos irmãos havia 
chamado o pai, levado para fora de casa e lhe contado o que 
havia visto. Irado, o pai reuniu a família e desfez a aura da 
filha. Ela era, na verdade, ameaça à família e sua integridade, 
pois poderiam ser mortos por abrigar quem carregava o sím-
bolo do mau. Para os aldeões, a única forma de deter o mal 
que o escorpião trazia era afastar-se dele, o que podia levá-los 
à violência.

Ao acordar, Alvah estava animada e achava que seria no-
vamente festejada pela família e pelos amigos. Não foi o que 
aconteceu. O pai e a família estavam reunidas e ele exigiu que 
não só deixasse a aldeia, saindo do vale, mas também que não 
fosse para Astor. Se descoberta, acabaria sendo morta e, se 
associada a eles, também poderia causar o extermínio de sua 
família. Tinha de partir e que fizesse o mais rápido possível. 
Foi um choque para a jovem que, no templo, era endeusada. 
Quando esperava que o pai e a família se orgulhassem dela, 
acabou sendo expulsa. Ficou destroçada, mas não queria mor-
rer e partiu.

Na jornada que empreendeu até Ruttark, usou o sexo como 
moeda de troca, prostituindo-se e conseguindo que lhe des-
sem abrigo e comida. Ao chegar à cidade, estava desorientada, 
como se não soubesse o que faria e nem para onde iria. Tinha 
um nome, mas sem a menor ideia de como encontrar a pessoa. 
Por pura coincidência, Cyran estava no porto no dia de sua 
chegada, sua beleza o impressionou e julgou, pela beleza, que 
tinha sido trazida para um dos prostíbulos da cidade, sempre 
em busca de belas mulheres. O estranho é que nem estava 
acompanhada, nem havia alguém a esperando. Aproximou-se 
e perguntou se podia ajudar.

- Você conhece alguém com o nome de Eirika? É quem eu 
estou procurando.

Cyran respondeu-lhe que era muito difícil encontrar uma 
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pessoa em Ruttark apenas com o uso do primeiro nome. Havia 
um apelido, ela tinha um sobrenome, de onde era? Para sua 
surpresa, a jovem sabia os dados e lhe deu. Diante dele estava 
uma prima de Eirika, da qual a mulher nunca tinha lhe falado. 
Talvez sequer soubesse de sua existência, mas não podia dei-
xá-la na rua. Havia uma semana que tinha chegado e Cyran e 
Eirika ainda estavam buscando meio de lhe arranjar alguma 
atividade, mas nada havia surgido.

Peet, que tinha ouvido a história em silêncio, mudou o obje-
to e começou a mostrar a Cyran o plano para a criação de novo 
personagem que passaria a frequentar a cidade, ao mesmo 
tempo que delineava seus objetivos e a forma com que iriam 
agir. Seriam dois polos de uma rede de informação. De um 
lado, a de Cyran, conseguiria determinadas informações. Do 
outro, Peet podia completar o que foi colhido ou ligá-lo a outra 
informação que poderia ser valiosa, rendendo-lhes. O come-
ço seria lento, mas iriam ampliando sua rede aos poucos. Foi 
Cyran, então, que surgiu com a ideia do Nobre e, ao desenvol-
vê-la, começou a se revelar. Era a oportunidade de ter trabalho 
menos pesado, menos cansativo, que lhe permitisse dar maior 
atenção à mulher. Acertaram-se. Peet começou a levá-lo aos lu-
gares, apresentando-o como amigo e validando a história que 
contava. Como os dois haviam previsto, o trabalho começou 
lento, mas ganhou impulso e foi novamente Peet que trouxe a 
ideia que os colocou no trilho certo. Duas semanas depois de 
terem iniciado, propôs:

- Sabe, Cyran, que temos lugar para a Eirika, que pode ser 
nosso braço no palácio, e para sua prima nesta rede?

- Como assim? Em relação a Rika, admito que é boa ideia. 
Mas não sei como a Larnia pode nos ser útil.

- Ora, Cyran, é evidente. É só fazer o que ela sabe melhor. 
Usando seu talento, pode se transformar na maior mina de 
informação de Ruttark.

- Como pretende fazer isso?
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- Oferecendo-lhe a oportunidade de exercitar o que apren-
deu, ganhar bem, ser bem tratada e paparicada, fazendo-a fi-
car bem de vida e conquistando sua lealdade. Basta para você?

- Se conseguir, conto-lhe minha história, do princípio ao 
fim. Sei que fica curioso e que sabe parte dela. Se é informação 
o que lhe move, tenho certeza que ficará impressionado com o 
que vou lhe contar.

- Fechado. Amanhã, à tarde, vou falar com a Larnia. Aliás, 
é este o nome que irá usar? Só não vou falar com ela hoje por 
necessitar de uma conversa antes.

Os dois se separaram. Cyran voltou para a casa e Peet foi 
direto para o Cérebro Rosa, o maior e mais luxuoso prostíbulo 
de Ruttark. Era cedo e o salão estava vazio, mas foi logo asse-
diado por uma das meninas, que se aproximou sorridente.

- Peet, que bom que veio. Vai ficar comigo hoje?
- Não amor, só vim falar com tia Vera. Não vou ficar.
A menina fez um muxoxo, que ignorou. Seguiu adiante em 

direção ao escritório da matriarca do prostíbulo, bateu leve-
mente e entrou, sorrindo. Ao vê-lo, tia Vera levantou, acenan-
do-lhe para que se sentasse e indicando o vinho à sua frente.

- Lorde Peeter, que honra. Tome uma taça de vinho comigo.
- Obrigado, tia. É muito cedo para beber. Tenho outras coi-

sas a fazer e fica para a próxima vez. Vamos direto à questão: 
acabo de descobrir um filão para o Cérebro.

A matriarca se interessou e pediu detalhes. Peet fez a des-
crição da jovem que pretendia lhe apresentar, exaltando sua 
beleza e o fato de ser “especialista” no seu ramo, mas sem lhe 
contar de onde vinha.

- Posso trazê-la amanhã, à tarde, aqui, se concordar. Entro 
pela lateral. Se lhe agradar, sentamos e acertamos.

A tia concordou. No dia seguinte, logo após o almoço, bateu 
à porta de Cyran, aberta novamente por Larnia, que o fuzilou 
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com o olhar e anunciou:
- Nem o Cyran, nem a Eirika estão aqui. Vá embora!
- Não vim procurá-los, mas você. Tenho proposta que pode 

lhe interessar e garanto que é boa. Quer ouvi-la?
Por algum motivo a jovem sentiu sinceridade na voz de Peet 

e lhe abriu a porta, convidando-o para entrar, desobedecendo 
as instruções que seus anfitriões.

- Quero pedir-lhe desculpas por ontem. Entrei na brinca-
deira do Cyran e sei que ficou magoada. Nada do que disse 
é verdade. Você é a mulher mais bela que conheço. Mas não 
estou aqui para me desculpar, somente. Acho que encontrei 
lugar para você. Quer me ouvir?

Larnia fez que sim com a cabeça, observando-o. Ele lhe dis-
se que Cyran lhe havia contado sua história incluindo o que, 
nos nove domínios, podia ser chamado de “educação especial”. 
Falou-lhe do Cérebro Rosa, do que fazia e explicou-lhe que 
podia exercer suas habilidades nele. Era a oportunidade de no 
conforto, bem abrigada e alimentada, vestir-se bem e juntar 
dinheiro que lhe garantiria a velhice ou, mesmo, a montagem 
de casa só dela. A contrapartida era exercitar o que lhe haviam 
ensinado na ordem. Farta de ficar presa, concordou. Pronta-
mente Peet disse que iriam visitar tia Vera, mas Larnia relutou. 

- A Eirika disse para não sair, não deixar a casa sozinha. 
Prometi a ela, não posso.

- O Cyran sabe o que estou fazendo. Conversei com ele an-
tes. Não tem problema. Deixe bilhete avisando que está comi-
go. Vai ficar tudo bem.

Sem saber por que, confiou em Peet e decidiu que o acom-
panharia, pedindo tempo para se arrumar. Trocou o vestido, 
colocou um xale vistoso nos ombros e prendeu os cabelos, 
mudando seu perfil, destacando o rosto e a beleza. O Cérebro 
Rosa era perto e logo chegaram. Larnia pensou que entrariam 
pela porta principal, mas Peet desviou-se, bateu na porta late-
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ral e, assim que foi aberta, avisou:
- Tia Vera está nos esperando.
Criados e auxiliares conheciam o nobre, um dos “queri-

dinhos” da cafetina, e abriram caminho para ele. Larnia, à 
medida que caminhava, admirava as instalações, para ela, de 
muito luxo, devido à vida frugal que levava no templo. Quan-
do chegaram ao salão, ainda fechado, se deslumbrou com a 
beleza das arcadas altas, dos afrescos e dos vitrais. Como no 
dia anterior, Peet bateu levemente na porta e entrou.

- Tia Vera, esta é a Larnia, de quem lhe falei.
A matriarca deu um olhar apreciativo à moça e pediu que 

os dois sentassem.
- Tia vou deixá-las sozinha para que explique os procedi-

mentos da casa. Quando terminarem, me chame que acerta-
mos os detalhes.

Peet foi para o anexo, onde estava a cozinha. No andar 
de cima ficava o alojamento das “meninas” de um lado e, do 
outro, o dos “meninos”. Um deles estava se alimentando e Peet 
sentou-se ao seu lado, olhou o que estava comendo e pediu um 
pedaço do mesmo bolo e que lhe servissem algo quente. Assí-
duo no Cérebro e conhecido nos bastidores, foi prontamente 
atendido. Enquanto se alimentava, ficou conversando com o 
prostituto até que lhe viessem chamar.

- Sua menina foi fazer um tour pela casa e escolher onde 
quer ficar e isso nos dá tempo para conversar. No que está 
pensando?

- Qual é o maior valor hoje cobrado por uma menina? Como 
sou uma exceção, não tenho ideia.

A proposta de Peet era que Larnia cobrasse três vezes mais 
que o maior cachê do Cérebro, aceitando no máximo dois 
clientes por noite e recebendo 50% de participação, com des-
conto de 10% para as despesas de manutenção. A tia tentou 
baixar os valores e o percentual de participação, mas Peet foi 
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inflexível e seu argumento era bom.
- Cada cliente que a Larnia aceitar significa três de outra 

menina. O custo delas é o mesmo, mas o rendimento, menor. 
A cada cliente, vai render ao Cérebro 65% a mais do que um 
programa comum. Não estaríamos tendo esta conversa se não 
achasse que é uma mina. Mas não tem de ser só para o Cére-
bro. Quero um futuro para “minha protegida”. Se não a quiser, 
vou procurar a concorrência.

A tia cedeu, mas Peet teve de lhe prometer que nunca iria 
para a cama com Larnia. Tal como fez no caso dos valores, a 
tia não cedeu. Prometeu. Uma semana depois, Larnia foi apre-
sentada com pompa, como alguém exótico, capaz das mais 
incríveis proezas do amor. Como Peet previu, o valor estabe-
lecido para o programa com ela acabou tornando-a no maior 
atrativo do Cérebro e no sonho de muitos que não tinham 
como pagá-lo.

O futuro de Larnia estava garantido e ele tinha ganhado 
uma das melhores informantes da cidade. E, de quebra, ouvi-
ria a história completa do Vigilante e da Loba.
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“MINHA FILHA SUMIU”

Dentro de mais dois dias, Govert, que caminhava satisfeito 
em direção a seus aposentos, retornaria ao seu domínio. O que 
conseguiu estava longe do que esperava quando chegou a Rut-
tark, temendo sair derrotado e desmoralizado. Havia revertido 
a situação, como demostrava o acerto feito com Loxias. O casa-
mento de seus filhos estava arranjado, os detalhes acertados e 
o anúncio do noivado seria feito pelo rei na última reunião do 
Conselho. Não seria o único, mas não se importava que tam-
bém os Newad e Walton fossem casar filha e filho com os van 
der Vliet. Mas, além da satisfação, havia outro sentimento em 
Govert: surpresa. Preparado para enfrentar negociação dura e 
longa, surpreendeu-se por ser curta e fácil. Loxias fez poucas 
exigências e uma delas é que o novo casal vivesse em Ruttark e 
sob ótimo argumento: vida nova e mais interessante para Syla. 
E ouviu que Peet era necessário aos interesses da família na 
cidade. Ao deixar o encontro, pensando na ansiedade da filha, 
quis lhe dar a boa notícia. 

Ao chegar, estranhou não haver guardas na porta, como 
ordenara. Suas ordens foram expressas: a entrada de seus apo-
sentos nunca deveriam ficar desguarnecidas.

 A porta estava entreaberta e ao entrar levou um choque ao 
ver Tiblar, dos seus guardas mais fieis, estendido no chão em 
uma poça de sangue. Além dele, só o silêncio. Apressou o pas-
so e, no corredor, outro corpo estendido, o do segundo guarda, 
que ficava do lado de dentro. Alguém havia atacado sua fa-
mília e os guardas foram mortos ao tentar impedir. Seu im-
pulso foi ir para o quarto de Syla, ver se lá estava, mas parou 
ao ouvir o choro que vinha da cozinha. Os serviçais estavam 
reunidos e três mulheres sendo consoladas. Um dos guardas 
as observava e ao ver Govert se empertigou.

- Alguém pode me dizer o que houve?
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- Lady Syla foi levada, meu lorde. Não pude fazer nada. 
Levei uma pancada na cabeça e desmaiei. Quando acordei, 
ela tinha sumido. Procuramos ela, mas não achamos. Ficamos 
sem saber o que fazer, meu lorde. Desculpe nós.

- Como foi levada? Quem a levou?
- Um homem alto e mascarado, meu lorde. Só vimos depois 

de ter entrado. Ele matou Tiblar e Ang. Tentei lutar e me deu 
uma paulada. Desmaiei. Segundo a Izza, ele ameaçou matar 
elas se não dissessem onde lady Syla ficava. Ele foi ao quarto e 
saiu de lá com ela, carregando-a. Quando acordei, procurei e 
não achei ninguém. Perguntei se alguém tinha visto lady Syla. 
Ninguém viu. Ela sumiu. 

Simplórios que eram, o guarda e as serviçais não seriam de 
muita ajuda. Sim, podia pensar que haviam sido cúmplices de 
quem promoveu o sequestro, mas não podia contar com elas. 
O que poderia fazer? Pensando objetivamente teria de recorrer 
à guarda Krellior e pedir ajuda às outras casas. Sem dúvida 
era uma ação muito ousada e arriscada. Mas não era hora de 
análise, mas de ação. Iria encontrar a filha e assim que estives-
se salva, iria mais fundo na questão. Nos poucos segundos que 
ficou parado, tomou a decisão, virou-se e decidiu ir diretamen-
te ao chefe da guarda Krellior. Antes, deu a ordem:

- Fechem a porta principal e não deixe ninguém entrar ou 
sair até que volte.

Saiu apressado em direção ao comando da Krellior no palá-
cio. Na antessala do gabinete, anunciou;

- Preciso falar com ser Cathal e é urgente.
O auxiliar, conhecendo a importância dos M´Kura-Torg se 

apressou e retornou, acompanhando Govert até seu comandante.
- Lorde Govert, a que tenho a honra de sua visita?
- Indo direto ao assunto: minha filha foi sequestrada. Tal-

vez seja tarde, mas é preciso fechar o palácio, impedindo que 
entrem ou saiam dele. A Krellior é responsável pela segurança 
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neste prédio e vou responsabilizá-lo pessoalmente se houver 
um arranhão em minha filha.

O comandante não prestava obediência aos Torg, mas 
conhecia a influência dele. Chamou o auxiliar e despachou-o 
com a ordem de fechar o palácio.

- Lorde Govert a guarda e eu pessoalmente estamos à sua 
disposição. Prometo que faremos tudo ao nosso alcance para 
que Lady Syla seja encontrada e trazida de volta sã e salva. 
Vou mobilizar a elite de nossos homens. Peço-lhe que confie 
em nós.

- Espero que comecem imediatamente e sem qualquer bu-
rocracia. É preciso que deem o aviso, passando as característi-
cas de minha filha. Pode estabelecer boa recompensa, que me 
encarrego dela. Comece a correr, pois o tempo não para. E veja 
o que fazer com dois cadáveres nos meus aposentos.

Do mesmo jeito que havia entrado, o nobre saiu e dirigiu-se 
aos aposentos reais, anunciando-se e reafirmando a urgência 
de ver o rei. Demorou um pouco mais do que com o chefe da 
Krellior, mas foi recebido por Joran. Pulou os salamaques pro-
tocolares e foi direto ao assunto:

- Majestade, minha filha sumiu de nossos aposentos, onde 
temos dois mortos. Imagino que seja sequestro. Solicito que 
convoque reunião extraordinária do Conselho para que discu-
tamos o assunto. Como sabes, minha filha está prometida ao 
filho dos van der Vliet, o que afeta outro domínio. Espero que 
a reunião se dê o mais breve possível.

Joran ficou por alguns segundos olhando o nobre à sua 
frente. Nos longos anos de seu reinado, nunca tinha acontecido 
sequestro de nobres e, muito menos, no palácio real. Quando 
tudo terminasse – e orava para que o término fosse feliz – al-
guém ia pagar, mesmo sabendo que não poderia se eximir da 
culpa.

- Lorde Govert lamento ouvir a informação, mas vamos agir 
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de imediato. Despacharei mensageiros para cada lorde, cha-
mando-os para a reunião. Vou mantê-lo informado.

- Majestade, não quero passar por cima de sua autoridade, 
mas se este encontro não se der logo, irei direto às outras ca-
sas. Deixo claro que seja qual for o resultado que obtivermos, 
haverá consequências. Elas podem ser maiores ou menores 
dependendo da ação que tomar. Não encare como ameaça, 
apenas como advertência. Vou para a sala do Conselho. Lá, 
estarei à espera.

A partir da saída de Govert, o gabinete de Joran, entrou em 
frenesi e mensageiros foram despachados para as oito casas 
com a convocação da reunião urgente, sob a alegação de inte-
resse do reino. O rei estava cumprindo seu papel, mas o se-
questro – se foi mesmo sequestro – era grande revés, deixando 
à mostra um ponto fraco, a segurança exercida pela guarda. 
Sim, a advertência de Govert era ameaça e não tão velada, mas 
não tinha dúvida que se o nobre cumprisse ou não suas pala-
vras, haveria consequência e uma delas seria a perda de im-
portância do seu papel. E vinha lutando para aumentá-lo, não 
diminuí-lo.

nmnmnmnm

O primeiro a chegar à sala do Conselho foi Loxias van der 
Vliet e rapidamente os lugares foram ocupados. O último a 
entrar, como mandava o protocolo, foi o rei.

- Senhores dos domínios, este encontro foi convocado a 
pedido de lorde Govert M´Kura-Torg, que tem assunto grave a 
revelar. Lorde Govert, a palavra é sua.

De forma sucinta, fez o relato do que encontrou ao retornar 
a seus aposentos e a dedução do que havia acontecido. Relatou 
seu contato com o chefe da guarda e o pedido ao rei para o 
encontro. Em resumo: sua filha havia sumido, capturada por 
alguém mascarado que matou seus dois guardas, imobilizou o 
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terceiro, ameaçou as serviçais e a carregou. Ninguém o tinha 
visto chegar. Ninguém o viu sair. Uma falha gritante na segu-
rança do palácio real.

- Senhores lordes, esta é a situação. Não vejo, pelo menos 
de imediato, nenhuma digital nesta ação. Suponho que nin-
guém dos aqui presentes tenha interesse neste tipo de ataque. 
Minha casa foi atingida e, infelizmente, nada pude fazer até 
agora. Queria lhes relatar o acontecido e solicitar ajuda, com 
a mobilização das casas para que o responsável pela invasão 
de meus aposentos e o ataque à minha filha sejam punidos. 
Como afirmei à sua majestade, esta é uma ação que vai gerar 
consequências e depende de cada um de nós determinar qual 
o tamanho delas.

Durante um momento a sala ficou em silêncio, com os lor-
des refletindo que havia em relação a eles a mesma ameaça. O 
primeiro a reagir foi Loxias.

- Lorde Govert M´Kura-Torg, alinho-me à sua posição. O 
ataque à lady Syla é também um ataque à minha casa, pois sua 
filha está prometida ao meu filho. Coloco-me e o domínio à sua 
disposição para que juntemos forças e punamos exemplarmente 
o autor deste ato covarde. Tais ações são inaceitáveis, seja aqui, 
na sede do reino ou em qualquer outra área dos domínios. 

Um após outro os lordes manifestaram apoio a Govert. 
No final da fala, convocaram o chefe da guarda e as chefias 
de suas guardas pessoais. Queriam engajá-las na busca, mas 
também estavam preocupados com a segurança daqueles que 
os acompanhava, principalmente os que haviam trazido seus 
herdeiros, como era o caso de Loxias. E foi ele quem novamen-
te levantou o ponto.

- Senhores lordes, o ataque mostrou que nós somos vul-
neráveis neste palácio. Precisamos de imediato de reforço de 
guarda e de procedimentos mais seguros. Não há tempo de 
convocar nossos auxiliares e trazê-los dos domínios até aqui. 
Proponho que aprovemos que guardas do primeiro círculo 
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assumam, de imediato, funções de segurança das casas que 
estão neste palácio. O reino, na figura de sua majestade o rei 
Joran VI, é o responsável por esta segurança e ela falhou, colo-
cando-nos em risco, indicando que necessita de correção. 

O debate se acirrou, com a ação da guarda e do rei ficando 
na mira. As críticas vieram de todos os lados, com observa-
ções de procedimentos errados, falta de interesse, ações des-
cuidadas e, sobretudo, a falta de controle no acesso ao palácio 
real e a liberdade que as pessoas tinham para andar por ele, 
chegando até aos aposentos privados de nobres. Os adjetivos 
se sucederam e não foram, nenhum deles, de elogio à guar-
da. Leonell Fairbans foi quem fez os comentários mais fortes, 
afirmando que a paz e a inexistência de conflito entre as casas 
havia tornado a guarda negligente e despreparada para o tipo 
de ataque sofrido pelo domínio M´Kura-Torg. 

- É hora, senhores nobres, de colocarmos alguém de pulso 
no comando deste reino, alguém que possa supervisionar e 
executar o que este conselho decide. Proponho que prolongue-
mos a reunião do Conselho para discutir como definir esta 
nova função, já determinando que uma das futuras ações deva 
ser a reformulação e novos treinamentos da guarda.

A oportunidade havia surgido e Loxias van der Vliet a 
aproveitou, apoiando a proposta de Veskos, destacando que 
a permanência de mais alguns dias em Ruttark lhes daria a 
oportunidade de planejar melhor o retorno a seus domínios, 
ampliando a segurança e evitando surpresas, como havia 
acontecido no palácio em relação aos M´Kura-Torg. Para sur-
presa dos aliados de Loxias e dos que simpatizavam com Go-
vert, ele secundou a opinião de Edrea, o que levou à aprovação 
unânime da proposta de Veskos. 

Ainda enquanto a discussão prosseguia, o chefe da guarda 
chegou à sala do Conselho e esperou. Quando notado, foi Go-
vert quem indicou sua chegada e o rei o chamou para explicar 
o que tinha sido feito e as medidas tomadas.
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- Majestade, senhores lordes. A Krellior está mobilizada. O 

palácio foi fechado, assim como o porto e as saídas da cidade 
de Ruttark. Estamos checando cada passante e vamos procu-
rar em cada navio e casa. Dobramos a guarda nos acessos ao 
palácio e colocamos guardas do primeiro círculo à disposição 
dos domínios, mas já postamos alguns deles diante das entra-
das de cada dependência. Posso lhes garantir que quem ata-
cou lady Syla e as dependências ocupadas por lorde Govert se 
ainda estiver na cidade vamos descobri-lo e fazer o que estiver 
ao nosso alcance para que lady Syla nada sofra.

O Conselho avaliou que, de imediato, era o que necessitava 
ser feito. Cada senhor determinaria suas necessidades de segu-
rança e o número de guardas à sua disposição. O comando 
havia deixado as mãos do rei e transferido aos nobres. Joran 
VI estava desolado, mas nada podia fazer. Aliás, podia torcer 
para que a bela e impulsiva jovem fosse encontrada e salva.

O mal já estava feito e não tinha como consertá-lo.
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ATAQUE ÀS FAMÍLIAS

Ao término da sessão do Conselho, Loxias manteve-se no 
salão, mas tão logo a fila de solidariedade a Govert terminou, 
retirou-se e, apressado, foi para a sua área no palácio. Ao 
chegar, pediu que chamassem Peet e lhe pedissem que fosse 
procurá-lo com urgência. Estava seguro que o filho nada tinha 
com o desaparecimento, mas queria ouvir dele a negativa e 
aproveitar para tomar sua opinião sobre o que a família van 
der Vliet deveria fazer. O sequestro – se efetivamente tinha 
sido sequestro – era um ataque direto não apenas aos M´Kura-
-Torg, mas às famílias nobres, atingindo-o diretamente, assim 
como aos Torg, já que seu filho iria se casar com Syla, mesmo 
que o anúncio formal ainda não tivesse sido feito. 

Loxias, apesar de pacífico e conciliador, não aceitava ataques 
contra sua família. Quem o atacava podia esperar retaliação, 
embora nunca agisse direta e abertamente contra o atacante. 
Mas o fazia pagar, e bem pago. Não iria tomar a frente das 
investigações, mas teria a sua própria, buscando saber o que 
tinha acontecido e, no momento certo, agindo contra os res-
ponsáveis. Uma coisa era certa: alguém iria pagar. E bem caro.

Ataques pessoais não eram boa política. A máxima, re-
petida pelo pai de Loxias, era perfeita, na sua opinião, para 
classificar o momento. Do ponto de vista pessoal, o sequestro 
era catastrófico e demonstrava claramente que a segurança do 
palácio e a guarda Krellior não eram eficientes. Os nobres ou 
a mudavam ou passariam a cuidar de sua própria segurança. 
De outro lado, o ataque acabou gerando o fortalecimento da 
união entre as famílias, criando solidariedade com quem tinha 
sido atacado. Ficou imaginando que poderia capitalizar o sen-
timento geral em favor de suas ideias e do reino. Era hora de 
começar a construir tijolo por tijolo o entendimento que faria 
o reino e seus domínios avançarem. Assim que Syla estivesse 
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a salvo, chegaria a hora de mostrar aos seus pares que juntos 
e unidos poderiam promover uma revolução nos nove domí-
nios, em benefício das grandes casas. Mentalmente, começou a 
construir cenários, mas sua atenção foi desviada pela batida na 
porta e a chegada de Peet.

- Desculpe, pai, mas está me atrasando. Acho que temos 
chance de encontrar Syla se agirmos rápido. Preciso deixar o 
palácio e ter liberdade de me movimentar. Ao vir atendê-lo 
estou perdendo tempo. Os minutos são preciosos.

- O que você pode fazer? A Krellior foi mobilizada e entrou 
em ação. A propósito, o que sabes que não sabemos?

- Não sei nada além do que sabes. Mas a Krellior não é 
capaz de encontrar um mantis*, mesmo que esteja no meio 
da rua e cercado pelas pessoas. A guarda só tem pompa. Ela 
não conhece a cidade, não sabe como as pessoas agem e nem a 
quem recorrer. Seu único meio de ação é a violência que, neste 
caso, atrapalhará mais que resolverá. O que precisamos é de 
informação e para tê-la, preciso estar na rua.

- Filho, entendo seu sentimento, mas é perigoso envolver-
-se. Não quero perdê-lo, mesmo que lamente muito o que está 
acontecendo.

- Não tenho opção, pai. Se agir, há chances de encontrar 
Syla e salvá-la. Se não o fizer, podemos desistir. Temos pou-
co tempo e não é usando a força bruta da guarda que vamos 
encontrá-la e salvá-la. Fiquei tranquilo. Sei o que estou fazendo 
e serei cuidadoso.

Peet, que sequer havia sentado, virou-se e deixou o escritório. 
Loxias lamentava que se envolvesse, mas não podia impe-

di-lo e reconhecia que a rápida análise que fez era correta. Os 
longos anos de paz foram amolecendo a Krellior e deixando-a 
distante do povo, encastelada no grande palácio e bastando-se, 
achando que sua influência – e o medo que provocava – era 
suficiente. Loxias sabia que não, mas Joran – o atual e seus 



 O HERÓI DO REINO      219

antecessores – não tinha percebido. O reino e o rei foram dei-
xados de lado por muitos anos, desviando-se de seus objetivos 
iniciais. O que disse ao filho era verdadeiro: não queria vê-lo 
envolvido, mas também não poderia impedir seu envolvimen-
to. Talvez se estivesse no seu lugar fizesse mesmo. Ele tinha 
razão. Não seria a força que resolveria, mas informação, que 
a guarda não tinha. Amedrontar as pessoas faria com que se 
fechassem mais, não se abrissem, fornecendo pistas e indícios 
que poderiam levar a Syla e a seu sequestrador.

O poder, o exercício do mando, a sutil arte de conseguir seu 
intento sem demonstrá-lo claramente tornara Loxias solitário. 
Muitas vezes fechava-se em seu gabinete e pensava, testan-
do mentalmente alternativas de ação, projetando, a partir de 
dados e acontecimentos atuais, como agir no futuro para que 
fatos e ações não se repetissem ou como corrigi-los sem de-
monstrar que estava preocupado com eles. Até a geração de 
seu avô, sequestros de nobres eram coisa comum. Com a paz 
consolidada as casas voltaram-se para seus domínios. Apesar 
da rivalidade este tipo de ação não era mais necessários e, 
muito menos, aceitável. Conversar dava mais resultados e evi-
tava retaliações, sobretudo quando se tratava de domínio mais 
poderoso, como eram os van der Vliet e Torg. O pai de Loxias, 
seu mestre, aprendeu com o avô que um acordo ruim era 
melhor que uma boa guerra. Desde que assumiu o comando 
do domínio – e dando seguimento aos passos do avô e do pai 
– vinha exercitando a arte da conversa, do convencimento, dos 
acordos, estabelecendo compromissos e, aos poucos, trazendo 
os domínios para o que, nas conversas privadas, chamava de 
“virada” do reino.

O padrão criado pelo avô e aplicado em Edrea acabou se 
espalhando. Nele, a paz trazia prosperidade, beneficiando o 
domínio – casa nobre, vassalos e população. O senhor deixou 
de ser imperial, desvestiu-se do seu poder aparente, passou a 
ouvir e resolver problemas dos comuns. Os van der Vliet fre-
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quentemente deixavam a capital e percorriam as mais remotas 
regiões dos domínios ouvindo pequenos vassalos, fazendeiros, 
trabalhadores, abrindo-se-lhes os salões do castelo local e escu-
tando suas queixas e pedidos, tão pequenos que eram fáceis 
de serem resolvidos – e a maioria era.  O senhor ao ouvi-los 
nunca passava por cima do poder de seu vassalo. Chamava-o 
e lhe instruía a atender o pedido ou solucionar o problema, 
recorrendo, se necessário, ao seu próprio tesouro. Ressabiada 
de início, a população do domínio se acostumou com a prática 
e passou a se abrir mais, satisfeita por ser ouvida e ter suas 
queixas levadas em conta. Os van der Vliet haviam gerado em-
patia e criado a mais ampla rede de informação dos domínios. 
O mais comum dos cidadãos sabia que podia se queixar e que 
sua queixa seria ouvida e examinada. Quando o poder central 
tomava a decisão, compreendiam e acatavam.

Apesar de ser o senhor incontestável do domínio, Loxias 
descentralizou o poder e instituiu uma espécie de “ministé-
rio”, designando responsáveis para as várias áreas de ação. Só 
quando eles não conseguiam resolver, era consultado, defi-
nindo o tipo de ação a ser tomada. Este era o padrão que aos 
poucos vinha espalhando para os domínios que já se alinha-
vam com ele. Ele queria vê-lo implantado no reino. Desde a 
primeira iniciativa do avô e de sua primeira aliança, tinham 
avançado e englobado seis dos nove domínios. 

Alguns, é verdade, ainda em estado incipiente de organi-
zação, mas melhor do que os que nada tinham. Os últimos 
acordos foram passos importantes e lhe havia caído no colo o 
casamento do filho com a filha dos Torg, aproximando-o de 
seu objetivo final. E então viera a notícia do sequestro. Toda a 
sequência do que fez passou-lhe pela memória. Tinha vivido 
outras crises e as resolvido. Acreditava que criavam oportu-
nidades e o sequestro de lady Syla iria lhe proporcionar uma 
destas oportunidades, permitindo que mostrasse as vantagens 
da união e a necessidade de reformar o sistema do reino.
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Enquanto Loxias maquinava e traçava cenários futuros, 
Peet caminhava rapidamente em direção à saída do palácio. 
Deixou-o pela porta lateral e saiu apressado. Tinha destino 
certo, mas antes de chegar a ele precisava passar por três 
locais diferentes e conferir dados. O primeiro deles foi o porto. 
Aproximou-se de uma das tabernas e conversou rapidamente 
com o garoto que fazia o atendimento. Quando terminou, foi 
até o dono e lhe fez algumas perguntas. Considerou as res-
postas satisfatórias e seguiu adiante, chegando ao comércio 
de Reint, que o olhou surpreso. Fez-lhe sinal e foram para o 
reservado, atrás da loja e longe dos olhares. Peet fez-lhe o resu-
mo do que havia acontecido e fez-lhe perguntas, deu respostas 
e deixou o local, onde ficou por cerca de meia hora. O terceiro 
encontro talvez fosse o mais decisivo e precisava ser cuidado-
so, pois colocaria em risco sua própria segurança ao revelar 
que sabia mais do que julgavam e que não era tão inofensivo 
quanto consideravam.

Ainda apressado, dobrou a esquina e mudou de direção, 
subindo um dos outeiros da cidade até chegar em frente de 
modesta casa. Parou à sua frente e ficou por um momento 
observando a rua. Vendo-a sem movimento, empurrou a porta 
e entrou. A sala estava escura e aguardou até que sua visão 
se adaptasse. Poucos segundos se passaram e começou a se 
mover. Deixou a sala, entrou no corredor, chegou ao quarto, 
procurou uma ranhura, forçou-a e viu a parede se abrir. Pas-
sou por ela, que se fechou, caminhou cerca de 50 passos até a 
escada e a subiu contando os passos. Ao chegar ao centésimo 
primeiro, parou. Fez alguns cálculos mentais para determinar 
os pontos cardeais e do lado leste apalpou a parede, encon-
trando a reentrância que procurava. Forçou-a e outra porta 
deslizou. Depois de ter passado por ela, subiu mais 50 passos e 
chegou à terceira porta, abrindo-a e descendo por outra esca-
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da, novamente contando. Dessa vez o número foi maior, 250. 
Havia chegado ao seu destino. Tomou fôlego, respirou fundo e, 
mais uma vez, encontrou o dispositivo que lhe abria a parede, 
que deixou escapar o ar com um silvo. Entrou e esperou que 
se fechasse. Deu dez passos e entrou na ampla sala, mobiliada 
de maneira simples mas com bom gosto. No fundo dela havia 
alguém sentado. 

Peet caminhou até o meio da sala e parou, esperando.
- Como foi que chegou até aqui?
- A pergunta não é como, mas por que estou aqui.
- Você chegou longe demais.
- Talvez tenha chegado, mas há uma questão que temos de 

resolver e que é de nosso interesse comum. Lady Syla precisa 
voltar para sua família sã e salva. Sim, é do meu interesse, mas 
vai muito além dele.

- E se não quiser colaborar? Não tenho nada a ver com as 
casas nobres.

- Sabe que está equivocado. O que ocorre em Ruttark e nos 
domínios tem tudo a ver com suas atividades. Sem as casas no-
bres, nada do que construiu e do que busca seria possível. Sim, 
eu sei o que faz e como faz.

- Você está me ameaçando? Quão ousado é.
- O fato de me ver e ao que disse como ameaça revela que 

não deseja se colocar no foco das casas nobres, notadamente 
dos van der Vliet e dos M´Kura-Torg. Pense bem: se há algo 
que pode unir as casas é este estúpido sequestro. O que acha 
que irão fazer? Neste exato momento, a Krellior começou sua 
caçada e vai virar a cidade de ponta cabeça, mas não ficará só 
nisso. Terá mais. Quando mais longe os nobres forem, mais 
será afetado. As casas nobres vivem sem Ruttark. Você e sua 
organização, não.

Durante longos minutos houve silêncio. Peet, apesar do 
risco, parecia relaxado, mas não era o que acontecia com quem 
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lhe havia recebido com surpresa. Observando-o, pode ver seu 
rosto se crispar e as sutis mudanças que ocorriam. No final, 
pareceu ter se decidido.

- O que é que precisa?
- Informações, não parciais, mas completas. Quero identifi-

car o método de ação e quem é que está por trás dele. E quero 
saber de onde veio a ordem.

- Não posso lhe dar tudo. É um risco muito grande.
- Efetivamente é um grande risco. Sei disso. Mas o risco 

é muito maior, principalmente no seu caso, se lady Syla não 
voltar. As casas nobres irão sair à caça e, não só meu pai e 
lorde Govert são bons em caçar, mas as outras casas também. 
Imagine o que pode acontecer quando unirem forças. É o que 
acontecerá. Você e sua organização não tem nenhuma chance. 
Se lady Syla for salva, as consequências serão menores. Você 
pode escolher o cenário com que quer se defrontar.

Pela atitude do outro, Peet viu que tinha vencido. Foi con-
vidado a se sentar e por cerca de uma hora foi inundado de 
informações. Parte, ele sabia. Outra parte – e a que era mais 
importante – não. Tinha conseguido a base para agir. Ainda 
tinha caminho longo até chegar a Syla e salvá-la, mas iria per-
corrê-lo rápido.

- Mesmo que esta empreitada não seja de sucesso, você tem 
a minha gratidão. 

O Peet verdadeiro, que ia muito além das aparências, fez-
-lhe uma vênia, virou-se e saiu. Não pelo caminho que tinha 
chegado, mas por outra porta, que dava para a rua. Se a tivesse 
usado antes, não seria recebido.
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RECOMPENSA E INDIFERENÇA

Após o sequestro de lady Syla, a Krellior passou a dar pro-
teção dos nobres, temerosos de novas ações contra outras famí-
lias. Por exigência dos chefes de domínios, a elite da guarda foi 
incumbida de guardá-los e às famílias, ocupando o palácio e 
controlando o acesso a ele de forma rígida. Ao mesmo tempo, 
o comando da Krellior mobilizou a guarda, inclusive quem 
estava de férias, mandando-os para a rua à procura de pistas 
que os levassem a Syla. Se queria demonstrar força a guarda 
conseguiu, intimidando os cidadãos e deixando as ruas, nor-
malmente lotadas, vazias. Os cidadãos podiam conviver com 
a violência, comum na cidade, mas o temor de todos era ser 
apanhado pela Krellior, nada apreciada e pouco respeitada 
por quem os nobres chamavam de comuns. Cada um desses 
comuns tinha de se esforçar, trabalhar duro para conseguir 
sua sobrevivência, levar comida para a família e, tal como em 
relação a Krellior, também não tinham nenhum apreço pelos 
nobres, que os tratava como massa de manobra, alguém que 
podia ser descartado.

A nobreza e a elite do reino eram importantes para Ruttark, 
mas a cidade não funcionaria – nem existiria – sem os comuns. 
Eram os burros de carga da cidade. Transportavam bens, 
faziam serviços sujos, forneciam mão de obra barata para o 
castelo, nobreza e elite, encarando vida dura para sobrevive-
rem e manterem suas famílias, algo que nobres não reconhe-
ciam, pois se julgavam os benfeitores da cidade, desprezando 
a população. Na elite e na nobreza, no entanto, havia pessoas 
que reconheciam o esforço dos comuns. Poucos tinham vi-
são mais ampla, entendendo que cidadãos sem títulos e sem 
bens, a não ser seus parcos pertences, eram a quem a cidade 
pertencia e quem tinha as informações do que nela acontecia. 
Oficiais ou não eles a ouviam nas tabernas, no porto, no co-
mércio e nas tarefas diárias, sendo atualizados pelos pequenos 
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ajuntamentos que se formavam nas ruas. Distantes do poder e 
abandonados à própria sorte, os trabalhadores - e suas famílias 
- queriam distância dos problemas, o que, em última análise, 
significava ficar longe da Krellior.

Prova da eficiência da rede de informações da cidade é que 
a notícia do sequestro chegou aos comuns antes de seu anún-
cio oficial. Alguém que trabalhava no palácio e tinha termina-
do seu turno a ouviu e a passou à frente, começando a corrente 
que tornaria os outros – iguais a ele – informados. Assim, 
não foi surpresa quando arautos se espalharam por Ruttark 
anunciando “grande recompensa” por informações que per-
mitissem encontrar a nobre e prender o sequestrador. Quem 
pudesse ajudar devia procurar os postos da Krellior ou um 
patrulheiro e lhe dar a informação, identificando-se. 

Era na identificação que estava o problema. Ela exporia o 
informante e o tornaria alvo, no caso de a nobre não ser en-
contrada. Se a revelação fosse considerada falsa, para induzir a 
guarda ao fracasso, poderia ser preso e jogado no calabouço. A 
recompensa oferecida era muito boa, mas se a oferta fez mui-
tos sonharem, não havia disposição de colaboração. A atitude 
era de indiferença. Nada tinham a ver com nobres e não iam 
se preocupar com eles. A guarda, vista como agente da nobre-
za, que se virasse.

O sequestro, por outro lado, afetava a elite. 
Com a nobreza ilhada, o fluxo de dinheiro era menor. Os 

bordéis perdiam frequência, os negócios ficavam parados e 
até o mercado de informações minguava. Mas havia, também, 
o medo de serem acusados de acobertar o sequestro. E por 
temer, também refluíram, mantendo abertas suas linhas de 
informação e os negócios, sabendo que a movimentação cai-
ria. E foi o que aconteceu: o comércio diminuiu, assim como 
o movimento do porto, os negócios financeiros pararam e a 
cidade parecia vazia. O que começou a marcá-la era a ostensi-
va presença de guardas que paravam as pessoas, as inquiriam 
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e seguiam adiante, como se fossem senhores da situação. Mas 
este não era o panorama. O que a maioria não sabia – e não 
via – é que, atrás das cortinas, havia movimento e que ele, na 
verdade, podia definir o destino do Reino dos Nove Domínios.

nmnmnmnm

- Fique tranquila, lady Syla, nada vai lhe acontecer e ninguém 
a vai tocar. Precisamos esperar que o tumulto passe, o que pode 
durar alguns dias. Nesse tempo, os contatos serão feitos, acor-
dos fechados e voltará à sua família. Tudo terminará bem.

O senhor de meia idade que lhe falava não parecia, nem de 
longe, com quem a retirou dos aposentos no palácio real. Era 
mais baixo, gordo e não aparentava ter força suficiente para 
carregá-la e muito menos matar alguém. De certo modo, pare-
cia um pouco com seu pai, pelo menos na estatura e no corpo, 
mas a fala era diferente, macia, baixa e quase melodiosa. Tinha 
modos refinados, mas nada que o caracterizasse e permitisse 
que o identificasse.

- Quando meu pai o achar, estará morto. Neste momento, 
a Krellior deve estar nas ruas e vai nos encontrar. Você será 
pego, preso, julgado, condenado e morto.

- É uma teoria interessante, lady Syla, mas não irá acontecer. 
Quem é que me identificará? Quem é que dirá à guarda onde 
está? E não importa que digam. Este local não será descoberto, 
já que ninguém, a não ser quem lhe trouxe e eu, sabem dele. E 
garanto que não irá falar. 

Voluntariosa e impulsiva, Syla movimentou-se em direção 
ao senhor e viu surgir três brutamontes, que imediatamente se 
postaram à frente dele. Parou e olhou-o desanimada.

- Não tente me atacar. Previ que tentaria e me preveni. 
Estes três guardas, que não entendem uma só palavra do que 
dizemos – e também não sabem sua língua nativa – me acom-
panham. Não será machucada, mas não conseguirá se aproxi-
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mar para ser ameaça. Se quer ouvir alguém mais velho e mais 
experiente, aguarde calmamente. Nada lhe irá faltar. Aqui terá 
conforto além do que tem em seu domínio e castelo. Pense 
neste período como férias e aproveite.

- Eu não ficaria tão seguro. O Peeter virá me procurar e vai 
me encontrar.

O senhor de meia idade, que começara a se virar para sair, 
apenas sorriu e seguiu adiante. A sólida porta foi fechada e 
Syla ficou sozinha. Reconhecia que pelo menos em uma coisa o 
seu sequestrador tinha razão: o local era mais confortável que 
seus aposentos no palácio da família.

Ao transpassar a porta e a ver fechada, o senhor virou-se 
para um dos acompanhantes e indicou que permanecesse à 
guarda, sibilou:

- Siorda o juqak cuk rio quedo. Ka orsu ocumthacar qucê 
kará!

O brutamontes não disse nada, apenas se postou à frente da 
porta, cobrindo-a com o corpo, alerta. O senhor de meia idade 
andou cerca de 100 metros, separou-se dos seguranças, pas-
sou por nova porta, que fechou por fora, e andou outros 100 
metros até dar em nova sala. Entrou e viu que havia alguém à 
espera.

- Desculpe o pequeno atraso, mas acabei de falar com a 
jovem. Ela é inteligente, acho que irá compreender a situação e 
colaborar. É o que desejo, mas tomei providências para contê-
-la, se preciso. Agora, é aguardar e esperar a hora de agir.

- Estamos correndo grande risco. Se formos descobertos, 
estamos acabados. Vamos ter nove domínios contra nós e a 
Krellior no nosso encalço. Foi um gesto impulsivo o seu. Ela 
poderá identificá-lo mais tarde.

- Tranquilize-se. O planejamento foi bem feito. Precisamos 
conter a ansiedade e continuar com a vida, como se nada 
tivesse acontecido. Este é o nosso melhor disfarce. Tive um dia 
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intenso. Vou para casa. Amanhã, pela manhã, nos reunimos.
- É arriscado, mas não posso recusar. Vou despachar alguns 

papéis e também me recolher. Até amanhã.
O senhor de meia idade, conhecido e respeitado comercian-

te de Ruttark, saiu caminhando calmamente. Estava sozinho 
e parecia despreocupado. Por dentro, no entanto, havia medo. 
O passo que dera era arriscado e tinha colocado sua vida em 
risco. Se descoberto acabaria por comprometer sua organiza-
ção. Se não toda, pelo menos os capítulos dos domínios. Mas 
essa era a parte que não tinha discutido com seus colegas. Sua 
esperança era que aguentassem a pressão e não cometessem 
erros. Se os cometessem, seriam fatais para todos.

A possibilidade de erros era o que ocupava a mente do 
interlocutor do senhor de meia idade. Como ele, era persona-
gem conhecido na cidade, um dos maiores intermediários de 
mercadorias dos domínios e do outro lado do mar. A partir 
de Ruttark e sob vários nomes e através de várias pessoas, 
distribuía sua mercadoria na capital do reino e nas capitais 
dos domínios, o que o havia tornado rico, capaz de rivalizar 
em riqueza – mas não em poder – com os lordes van der Vliet 
e M´Kura-Torg. Sua ambição é que lhe fez comprar o risco do 
plano apresentado pelo seu confrade e amigo. O plano era 
bom, traria lucro se resultasse, mas não era imune a falhas. 
Infalíveis, só os deuses. Mesmo assim, arriscou-se e preocupa-
va-se com o desenrolar do planejado, achando o amigo excessi-
vamente confiante. Na reunião do dia seguinte, com o terceiro 
sócio presente, apresentaria suas dúvidas, já antevendo que 
seria chamado de cético e de derrotista. Ao contrário dos dois, 
otimistas, considerava-se realista, o porquê de ter se saído me-
lhor que eles nos negócios.

Cerca de uma hora depois, também deixou seu escritório, 
fazendo-o pela porta da frente. Era uma atitude comum, com 
que vizinhos estavam acostumados e queria aparentar tran-
quilidade e confirmar as ações da irmandade e dele próprio, 
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um dos veneráveis da ordem. Como o amigo, foi andando 
despreocupado.

O que não sabia é que não haveria a reunião do dia seguinte.

nmnmnmnm

Nas ruas, a Krellior começava a apertar o cerco. Mas sua 
abordagem estava errada ao procurar informações e colabo-
ração entre os comuns. Seus líderes estavam com os olhos 
fechados para a realidade da cidade. O simples cidadão, por 
mais intrépido que fosse, não tinha condição de entrar no 
palácio real e sequestrar a filha de uma das mais importantes 
casas nobres dos domínios. A guarda estava se concentrando 
no “como foi feito”, tentando descobrir a intrusão no palácio e 
como o intruso conseguiu sair são e salvo, levando a jovem em 
sua companha.

Só que a questão não era “como”, mas “quem”. E era exata-
mente para descobrir o “quem”, que outras pessoas estavam 
nas ruas. Eles sabiam o “como” e imaginavam o “porquê”, mas 
era essencial que identificassem o “quem”. Só assim poderiam 
agir.
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O CONSELHO DO SÁBIO

“A vida é feita de nadas”.
O verso encheu de súbito a mente de Peet, relembrando-o 

do primeiro dia em que, como aluno, encontrou mestre Jan. Ao 
chegar, sua única certeza é que queria aprender, mas nunca 
imaginou como seria o método de aprendizado. Surpreendeu-
-se quando o mestre lhe entregou o livro de poemas e pediu 
que lesse o que estava assinalado, mas que o fizesse de modo 
pausado, apreciando a sonoridade das palavras, seu encadea-
mento, o sentido que cada verso tinha e a reunião do todo no 
final, que mudava o entendimento e permitia visão diferente 
de cada parte. Mentalmente, repetiu: “A vida é feita de nadas”. 
E os outros versos seguiram, até fechar com o deslumbramen-
to do poeta ao ver o pai erguer “uma videira, como uma mãe 
que faz trança à filha”.

“O que o poema nos ensina, jovem Peeter?”, perguntou-lhe 
o mestre, após retomar o livro.

Noviço, pensou um pouco antes de responder, achando que, 
qualquer que fosse a resposta dada, não seria a que o mestre 
lhe pediu.

- O poema mostra o paradoxo entre o que alguns acham 
que a vida é e a maravilha dos pequenos momentos que nos 
oferece.

- É uma boa interpretação, mas o vejo de outra forma. Olhe 
à sua volta. O que vê? Pequenos pedaços da vida. Sozinhos, 
podem ser insignificantes, mas se juntá-los e formar o quadro 
completo, verá que, juntos e agrupados, mudam a pintura. Às 
vezes, o que vemos não tem significado, é como nada. Mas o 
que não percebemos é que faz parte de algo maior. Assim, antes 
de descartar o pequeno detalhe, o olhar perdido, o espanto e o 
medo, temos de ver o todo e, nele, o significado que aquela pe-
quena parte representa. Releia o poema e verá que, se pegarmos 
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cada verso e o tirarmos do todo, não terá significado. Juntos, 
eles nos trazem um belíssimo poema. Assim, jovem, é a vida e o 
mundo. As partes, por menor que forem, são importantes.

Ao reler o poema e, graças à explicação do mestre, Peet o 
sentiu de forma diferente. Mestre Jan o observava atentamente, 
acompanhando suas reações, ambos silenciosos.

- Mestre, isso quer dizer que temos de olhar o todo e só 
depois é que podemos encaixar os pedaços?

- Não existem pedaços, jovem Peet. A vida é conectada e se 
forma e se mantem no todo, não nos pequenos pedaços. Cada 
componente é importante. Imagine seu corpo, que pode ser 
considerado a máquina perfeita. Se algo falhar, por menor que 
seja, o todo pode entrar em colapso. O que importa, no final, é 
o equilíbrio. Meu antigo mestre costumava afirmar que o bater 
de asas de uma borboleta em um dos cantos do mundo pode 
provocar enorme catástrofe em outro. Há uma perfeita interli-
gação entre o detalhe e o todo. É isso que precisamos ver.

Quase um ano e meio depois da primeira aula, que deixou 
Peet atônito, ia encontrar seu mestre, não para nova aula, mas 
para despedir-se dele, o que o levaria a outro mestre, com 
quem continuaria sua educação. Foi mestre Jan quem descons-
truiu suas crenças, colocou sob suspeita as afirmativas categó-
ricas e acabou lhe revelando que o futuro tinha de ser cons-
truído com a experiência do passado e o trabalho do presente. 
Neste percurso, fez descobertas, indo da literatura dos antigos 
às lendas de Kyonia e à preparação de poções. Aprendeu como 
analisar as pessoas pelas reações corporais, técnicas de luta e 
mais, muito mais. A cada nova etapa, maravilhava-se. Quando 
achava que tinha aprendido quase tudo, novas descobertas o 
deixavam atônito. Em menos de dois anos, graças à ajuda do 
mestre, de madame Altaye e mestre Baltair, o chefe da Grande 
Biblioteca, cujo conhecimento era muito mais literato e pouco 
prático, via o mundo de forma diferente.

Peet apressou o passo, pois sabia que mestre Jan detestava 
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atrasos. Chegou em tempo, bateu, mas não chegou a entrar. 
Mestre Jan e Moitse o estavam esperando. Cumprimentou-os e 
os acompanhou, observando o percurso, feito de forma calma 
e pausada, respeitando o ritmo de caminhada de seu mestre. 
Bem antes de chegar, tinha identificado o destino, o grande 
templo dos Sete, o que o deixou ainda mais curioso, mas nada 
perguntou.

- Onde estamos indo, jovem Peet?
A pergunta do mestre o surpreendeu e não era a primeira 

vez que se via surpreendido, como se lesse seus pensamentos.
- Mestre diria que os indícios dizem que estamos indo para 

o grande tempo ou pelo menos em direção a ele. Mas não é 
uma certeza. Existem variáveis que não tenho e, sem elas, não 
posso determinar o destino.

- É uma análise, sem dúvida. Mas sabendo que o estou 
levando a outro mestre, pode imaginar onde é que o encontra-
remos?

- Não mestre. Daqui até o templo temos dezenas de ruas. 
Algumas são sem saída, mas boa parte conecta-se com outras 
e, por elas, podemos circular a cidade, voltando ao ponto de 
partida. É muito aleatório para determinar. Os indícios, contu-
do, mostram que a direção é o grande templo. 

- Você tem sido um bom aluno. Aprende rápido e leva em 
consideração não só o que vê, mas o que pode abarcar. E se 
lhe disser que vamos ao templo, pode me dizer quem iremos 
encontrar?

Mestre Jan apreciava este tipo de jogo e Peet tinha ficado 
bom nele. Também era criativo, pensando em variáveis que 
não lhe tinham sido apresentadas.

- Não, mestre. Não tenho dados suficientes para analisar.
Se mestre Jan estava satisfeito ou não, Peet não ficou saben-

do, mas o resto do percurso foi feito em silêncio e confirmou 
que a análise inicial estava correta, pois iam em direção ao 
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templo. Ao se aproximarem, no entanto, foram para a peque-
na rua lateral, com parte das casas protegidas pela sombra da 
grande construção, e se aproximaram do que, em um primeiro 
olhar, calculou que era a casa de alguém em boa posição na 
cidade, um sobrado bem construído, sólido e amplo. Pela po-
sição, o terreno parecia grande, indicativo de que poderia ter 
instalações inferiores. Moitse bateu à porta, que lhes foi aberta.

- Jovens, esperem aqui. Já volto.
O modo como mestre Jan se movimentou e o caminho que 

tomou mostrou a Peet que era familiar com o lugar. A sala era 
ampla, mas parcamente mobiliada. Em um dos cantos, o mais 
claro, havia um banco. Sentaram-se entregues aos próprios 
pensamentos. Peet ficou com a impressão que Moitse conhecia 
o lugar. Se fosse verdade, também conhecia o ocupante da re-
sidência e sabia ser ele um dos mestres de alto nível da Urdak, 
alguém a quem mestre Jan prestava reverência. A demora não 
foi longa e a atenção de Peet foi chamada pela figura feminina 
que o estava fitando de uma das saídas internas da sala.

- Peet? Venha comigo.
Ela virou-se e Peet apressou-se a segui-la, caminhando em 

passos rápidos pelo longo corredor que os levou à escada, que 
desceram e chegaram a nova sala, tão ampla quando a pri-
meira. Ela lhe fez sinal para entrar e indicou onde deveria se 
sentar. Quando se acostumou à meia penumbra, viu seu mes-
tre sentado no outro lado da sala junto com alguém que não 
reconheceu. Era um pouco mais novo que mestre Jan, estava 
vestido de branco, tinha o rosto sereno, como se meditasse e 
não havia olhado em sua direção. A jovem que o acompanhou 
continuava de pé, como se à espera que algo acontecesse.

- Mestre Jan é este o seu aprendiz?
- Sim, grande mestre. Considero que já lhe ensinei o que sei. 

Não tem nada mais a aprender comigo. É desejo dele continu-
ar recebendo os ensinamentos e não creio que tenhamos outro 
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mestre qualificado para orientá-lo. Peço-lhe que o aceite.
- Levante-se e aproxime-se, jovem.
Peet atendeu ao comando, levantou-se e se aproximou. 

Quando estava a dois passos dele, sentiu movimento lateral, 
virou ligeiramente a cabeça e se viu atacado. Era a jovem que 
o acompanhou. Deu mais um passo e parou. Ela se aproximou 
e o atacou, braço estendido, mão direita como se fosse uma 
lança. Ele não se moveu, esperando o impulso atingi-lo. Déci-
mos de segundos antes, virou-se de lado, estendeu o braço es-
querdo, segurou a mão da jovem e a torceu, virando-a. A mão 
direita fechou-lhe na altura da jugular e fez pressão. Delicada-
mente, colocou a jovem desmaiada no chão. Deu novo passo à 
frente e esperou.

- Sente-se aqui, do meu lado. Antes, acorde a Aya. Ela nunca 
foi derrotada e não ficará satisfeita com você.

- Não será preciso, grande mestre. Ela estará desperta em 
alguns segundos.

Quando terminou de falar, a jovem se mexeu. Seu olhar era 
de espanto. Levantou-se e se preparou para novo ataque.

- Não, Aya. Não é mais necessário. Pode se retirar. Obriga-
do. Mestre Jan vejo que ensinou bem ao seu discípulo. Ele me 
impressionou. O que mais sabe?

- Ensinei-lhe as técnicas, grande mestre. Ele é rápido em 
aprender. Não sou seu único mestre. Ele também estuda com 
madame Altaye e na grande biblioteca com mestre Baltair Cio-
gah. E embora não me tenha dito, sei também que toma aula 
com outros.

- Obrigado, mestre Jan. Aceitarei o jovem como aprendiz. 
A aceitação foi a senha para que o antigo mestre de Peet 

deixasse a sala – e possivelmente a casa. Quando ia se levan-
tar, o grande mestre lhe fez sinal negativo. Ali, tinha cortado 
os laços com alguém que ficaria para sempre em sua lembran-
ça. Tinha aprendido a amar o homem que o desafiava a cada 
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hora, a cada momento. Estava próximo de encarar novo desa-
fio e pensava que era bem maior do que o anterior.

- Quer dizer que você é o Peeter van der Vliet. É bem di-
ferente de seu pai e dos seus irmãos. Nunca imaginei que 
alguém da nobreza e, principalmente, um van der Vliet se tor-
nasse meu discípulo. A vida sempre nos surpreende. Fale-me 
sobre você.

O mestre ouviu atentamente o que Peet lhe disse, interrom-
peu-o, fez perguntas, pediu esclarecimentos, destrinchou o 
que havia aprendido e perguntou-lhe, no final, que mestres 
eram os que Jan não havia identificado.

- Não são mestres, mas amigos. Procuro aprender suas me-
lhores habilidades, acumulando conhecimento que, em algum 
momento, pode me ser útil. 

- Como a técnica que usou contra Aya?
- Não exatamente, mestre. Na defesa, combinei três técnicas 

diferentes para obter o resultado. Sabia que podia ser atingido, 
mas não julguei que fosse morto. Parte do que fiz é destinado 
ao ataque, parte à defesa e os movimentos vem de outra técni-
ca. Combinando-as, evitei o ataque, imobilizei minha oponen-
te e preveni a escalada da luta. 

- Como afirmei a mestre Jan vou aceitá-lo como aluno. Seu 
caminho será árduo se quiser percorrê-lo até o final. A única 
coisa que peço é que se dedique. 

- Tem meu compromisso, mestre. Diga-me o que devo fazer 
e farei.

- Aceito o compromisso, mas não lhe direi o que fazer. Vou 
mostrar como aprender. Vou lhe dar o conselho que ouvi do 
meu mestre que, infelizmente, não mais está entre os homens. 
O pouco que sei, foi quem me ensinou. Graças aos seus ensina-
mentos, caminhei. O que faço é partilhar o que me deu. Por-
tanto, tenha em mente o que ele disse: “A alegria está na luta, 
na tentativa, no sofrimento envolvido e não na vitória propria-
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mente dita”.
Peet foi dispensado e Aya reapareceu, olhando-o descon-

fiada. O mestre se retirou e a jovem lhe fez sinal para segui-la. 
Antes que o fizesse, virou-se, encarou-a e disse:

- Desculpe o que aconteceu. Não tive a intenção de hu-
milhá-la, apenas de a imobilizar sem que se machucasse. Se 
quiser, podemos ser amigos.

Ao terminar, começou a segui-la. Poucos minutos depois, 
estava na rua.
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PEQUENA INDISCRIÇÃO

“Não existe ontem, nem amanhã. Hoje é o dia certo”.
Somente na terceira vez que se sentou na sala de mestre Noi 

foi que Peet atentou para a frase, escrita à mão na parede, letra 
elaborada. Ao lê-la, ficou intrigado, mas receoso de perguntar 
seu significado. Só mais tarde, já avançado nos seus estudos, 
é que levantou a questão. O mestre refletiu por um momento, 
lhe sorriu e explicou que a havia retirado do Livro do Destino, 
um dos que mais apreciava, e a via pelo lado filosófico da vida, 
e que não significava a inexistência de passado ou a necessi-
dade de se construir o futuro, mas a inevitabilidade de termos 
de viver o presente. Acrescentou que o passado, o ontem, é 
referencial para o amanhã que desejamos construir, mas que 
a construção só se dá no hoje, no agora, no presente. Religioso 
de crença profunda, mestre Noi, como Peet, era realista. Foi 
com ele que aprendeu a unir os detalhes, capazes, às vezes, de 
revelar o todo.

Detalhes era o que Peet vinha procurando através de vários 
encontros. Vinha de um e ia para outro e, depois, para um 
terceiro. Concluído, caminharia para o quarto e quinto, pre-
enchendo seu dia e buscando nestes detalhes a esperança de 
resolver o enorme quebra cabeças que tinha à frente. Há dois 
dias vinha correndo de um para outro lado de Ruttark. Falou 
com sem número de pessoas, inquiriu-as, pediu detalhes e 
acrescentou pequenos pedaços ao emaranhado de peças que 
tinha. Mas ainda lhe faltava as que lhe permitiriam olhar o 
todo, inferindo o resultado, a pista de lady Syla M´Kura-Torg. 

Com a nobreza impaciente e a Krellior apertando o cerco, 
seu tempo estava se esgotando. Nos seus cálculos – com os 
quais outros colaboradores concordavam – tinha no máximo 
mais dois dias. Se nada conseguisse, não poderia prever os 
rumos que a situação tomaria, com a escalada de violência da 
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guarda e a pressão de Govert M´Kura-Torg e de outros senho-
res de domínios. Estava tenso, cansado, mal dormido, mas 
precisava continuar vasculhando a cidade, catando informa-
ções, conversando e usando o máximo de seus recursos – e de 
seus associados. O que cada um conseguisse seria acrescenta-
do ao dos outros no primeiro momento que se reencontrassem. 
Sua esperança é que, de algum lado, surgisse pelo menos um 
indício de quem havia patrocinado o sequestrou ou do local 
onde lady Syla estava sendo mantida cativa. De mãos vazias, 
pensou: “Preciso relaxar”. E por nenhuma razão associou o 
relaxamento a sexo, o que o levou ao Cérebro Rosa.

Ao chegar, como em todas as vezes, foi festejado. Falou com 
alguns e deu atenção às meninas. Escolheu mesa em local 
discreto, sentou-se e pediu uma bebida. Absorto, não viu uma 
das meninas se aproximar e só seu deu conta quando sentou 
ao seu lado.

- O que houve, Peet, você parece triste e preocupado? Ani-
me-se e venha comigo. Vou acabar com essa preocupação.

Levantou a cabeça e lhe sorriu, mas não disse nada. Tomou 
um gole da cerveja e a ficou observando. Ela lhe sorria de for-
ma coquete, convite ao relaxamento que tanto precisava e que 
estava decidido a ter. Mas de repente houve uma mudança. Se-
guiu o olhar e viu que alguém alto e moreno entrava e olhava 
ao redor. Hemet mudou de postura, levantou-se e se dirigiu ao 
visitante, sorrindo-lhe. Deixaram juntos o salão. O estranho – 
que, aparentemente, não era assim tão estranho – tinha tirado 
a oportunidade de Peet. Curioso, quis saber quem era, chamou 
um dos atendentes e conversaram rapidamente. Pouco depois, 
outro homem se aproximou da mesa e sentou-se, mas não de-
morou muito. Após alguns minutos de conversa, deixou o Cé-
rebro Rosa. Peet esperou um pouco mais e também saiu. Meia 
hora depois estava de volta à mesa e à nova caneca de cerveja, 
bebericando-a. Por ali passaram conhecidos e estranhos, várias 
das meninas e até tia Vera veio lhe cumprimentar. Ia desistir 
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da espera quando o estranho saiu da área reservada e passou 
pelo salão sem parar. Peet o observou com mais cuidado e a 
primeira coisa que notou foi o fato de ser estrangeiro. Estava 
terminando a bebida quando Hemet retornou.

- Desculpe, Peet. Mas é uma freguês novo e generoso. Achei 
que não se importaria se eu o atendesse.

- Sabe que não me importo, Hemet. Mas quem é ele?
Ela contou. Tinha uma semana que havia aparecido no 

Cérebro e, quando o viu, não se interessou por ele. Foi o fre-
guês que a procurou, depois de ter rodado o salão, e pediu que 
o atendesse. Levou-o à tia Vera, ela concordou e foram para o 
quarto. Ao terminarem, além do pagamento normal, deixou-
-lhe gorjeta generosa. Na segunda vez que apareceu, foi ao seu 
encontro e, novamente, o atendeu. De novo, veio a generosa 
gorjeta. E isso vinha se repetindo. O que lhe contou era ter 
vindo de lugar distante, fora do reino, e que estava em Ruttark 
por pouco tempo, apenas para concluir um trabalho. Hemet 
confidenciou, em tom de cumplicidade, que o visitante tinha 
várias tatuagens, descrevendo-as para Peet. Ela sabia até seu 
nome completo, que fez questão de lhe revelar.

- Ganhei bom dinheiro, Peet. E ele nem é exigente. Não vai 
contar a tia Vera, vai?

- Claro que não, Hemet. Acredito que mereceu o dinheiro e 
se ele o quis dar é uma forma de reconhecimento.

- Sabia que entenderia, Peet. Não quer relaxar?
- Até que preciso, Hemet, mas tenho compromisso. Preciso ir.
Ao sair, alguém afastou-se da sombra e dirigiu-se a ele.
- Achei que não iria sair nunca. Por que a pressa?
- Talvez esteja errado, mas acho que tenho o detalhe que vai 

nos permitir montar o quebra cabeças. Temos novo integrante 
da TD na cidade. A uma das meninas do Cérebro, disse que 
está fazendo um pequeno serviço. Será que esse pessoal não 
tem noção de grandeza?
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- Você tem certeza que é da Theyif Drait?
- A tatuagem que carrega não deixa dúvida. E é do mais 

alto grau. Tão alto quanto o capitão Asnake, de boa memó-
ria. E chegou à cidade quase que ao mesmo tempo que ele. Se 
viesse frequentando o Cérebro eu o teria visto antes. Por que o 
Reint não falou dele?

- Provavelmente por não saber.
- Não creio. A rede deve ter notado e registrado o estranho. 

É o que sempre faz. Não acho que foi de propósito, mas des-
confio que Reint foi instruído a não falar no visitante. E se isso 
aconteceu, temos nossa primeira ligação.

- É muito pouca informação para inferir. Precisamos saber 
mais. Vamos monitorar o estranho.

- Já coloquei em andamento. É possível que dentro de pouco 
tempo saibamos onde ele está. Mas temos de agir com extremo 
cuidado. Afinal, a vida de lady Syla está em jogo.

- E eu não sei! O que quer que faça?
- Vá até o Reint e tente tirar dele a informação, mas não faça 

qualquer ilação. Deixo a forma com você. Mas lembre-se que 
ele é importante para nós.

- Vou dar um porre nele. Não resiste à bebida e acaba falan-
do. Não vai ser difícil.

- Tome cuidado. Amanhã nos falamos. Até lá, vou puxar 
alguns cordéis.

nmnmnmnm

Peet dormiu mal e acordou cansado. Seus sonhos não fo-
ram bons e o sono não o deixou relaxado. Ao entrar no ba-
nho, antes do café da manhã, pensou que devia ter aceitado o 
oferecimento de Hemet, mas na sua cabeça só havia lugar para 
Syla. Não queria se tornar herói do reino, mas a queria a seu 
lado e faria tudo ao seu alcance para tirá-la de onde estava sem 
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nenhum arranhão. E ao pensar nela, sentiu a ereção. Entrou 
na água quente e procurou distender os músculos, lavando-se 
e esfregando-se com vigor. Enxugou-se, escolheu roupa con-
fortável, vestiu-se e foi tomar o café na cozinha. Ia ter um dia 
longo e cansativo e se alimentou bem. Esquivou-se da vigilân-
cia da Krellior e ganhou as ruas, seguindo diretamente para a 
colina onde fica o grande templo, refazendo o percurso que, ao 
longo dos anos, transformou-se em mais do que corriqueiro e 
tão conhecido que seria capaz de fazê-lo de olhos fechados.

Ao aproximar-se do templo, parou, voltou-se e olhou a cida-
de. Entrou no grande salão e foi andando até a lateral, onde se 
sentou, contrito. Ver um nobre no templo e em oração não era 
incomum. Muito menos com Peet, que o frequentava, não por 
ser religioso, mas para os encontros com mestre Noi. Após al-
gum tempo, levantou a cabeça e viu alguém próximo do nicho 
dedicado a um dos Sete. O sinal que lhe fez foi imperceptível, 
mas levou-o a se levantar, dirigir-se a uma porta lateral e saiu. 
Na rua ficou encoberto pela sombra do templo, caminhou 
alguns metros e bateu na porta verde do sobrado à direita, que 
lhe foi imediatamente aberta.

- Os outros já chegaram?
- Ainda não. Você é o primeiro. O mestre o está esperando. 

Entre que recebo os outros.
Peet entrou na sala familiar e, como fazia quando era estu-

dante, sentou-se do lado oposto que seu mestre sentaria, em 
silêncio.

- Você está adiantado, jovem Peet.
Sim, estava, mas não se justificou. Aproveitou os poucos 

momentos sozinhos com seu mestre para lhe falar de suas su-
posições e a que elas levavam. Ele o ouviu, mas não teve tem-
po de comentar. Os outros dois participantes haviam chegado 
e entravam na sala. Um sentou-se ao lado de Peet. 

- Não temos mais ninguém que irá participar. Então, Peet, 
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faça sua explanação.
Ele falou por cerca de 10 minutos. Parou, esperou as per-

guntas e as respondeu. Também fez perguntas aos outros dois, 
o que acrescentou dados aos que tinha. O que o encontro reve-
lou é que tinham a confirmação de o estrangeiro ser da Theyif 
Drait e onde estava hospedado. O resto era, como Peet havia 
assinalado, especulação, mas defendeu que adotassem a ação. 
Cauteloso, seu mestre queria mais dados, mas Peet acabou 
convencendo-o e aos outros dois que era necessário agir, antes 
que perdessem a oportunidade da surpresa. Acabou vencendo 
e saiu sozinho, como tinha chegado. Andou apressado, desceu 
a colina, subiu outra e bateu em outra porta.

- Não é muito cedo para estar na rua?
- Em circunstâncias normais, sim. Mas vivemos tempos 

excepcionais e eles nos levam a comportamentos diferentes.
- O que há de tão novo que não pode esperar mais um pouco?
- A oportunidade de agir de surpresa. A origem do visitan-

te está confirmada e sabemos onde está vivendo. Acabei de 
obter autorização para a ação e preciso de sua ajuda. Quando 
tempo precisa para se preparar? Eu e outro amigo vamos 
acompanhá-lo.

Peet explicou que o objetivo não era usar a força bruta, mas 
a astúcia. Se ela não resolvesse, talvez fosse necessária a se-
gunda opção, já arranjada e à espera. Homens de confiança do 
pai e de alguns outros nobres estariam nas imediações como 
gente comum e poderiam ser acionados.

- Se estiver certo nas minhas suposições, vamos ter apenas 
esta única chance. É possível que nosso alvo não esteja sozinho. 

Seu anfitrião apenas balançou a cabeça em sinal de entendi-
mento. 

- Sempre agi sozinho. Preferia que fosse assim. Que não se 
envolvesse. 

- Confio integralmente em você e acredito que é capaz de 
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resolver sozinho, mas desta vez vou participar e teremos outro 
acompanhante. Seremos três e, juntos, podemos agir mais 
rápido, cada um fazendo uma parte. Temo que, além do assas-
sino, tenhamos outros homens de guarda. Não creio que os 
responsáveis pelo sequestro confiem tanto em alguém que seja 
da Theyif Drait.

Ao seu anfitrião explicou que tinha observadores no local, 
gente comum, pelo menos na aparência, que ia e vinha pela 
rua e outros que se postaram em pontos de observação en-
cobertos dos olhos do público. Antes da ação Peet teria mais 
informações sobre o local do cativeiro e a movimentação nele 
existente. 

- Além de ajuda, tenho outro pedido: quero o assassino 
vivo. Vou usá-lo para mandar uma bela mensagem à Theyif 
Drait. Garanto que nunca mais irão mexer conosco.

Antes de sair, combinaram os códigos que usariam e como 
seriam feitos os contatos entre eles, de forma a não despertar 
suspeita, com os encontros parecendo casuais, não programa-
dos. Peet ainda tinha outro encontro. Nele, acertaria a partici-
pação na ação do terceiro integrante.
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“CLOSOURAKVRAR”

Nos primeiros meses em que Peet chegou para morar em 
Ruttark tudo na cidade era novidade. Jovem e inexperiente, 
viu as portas lhe serem abertas, principalmente por ser um 
dos filhos de Loxias van der Vliet. Quem pensava lhe agradar, 
desagradava. Tinha saído de casa exatamente para fugir da 
sombra do pai, que lhe sobrepunha. Queria ser independen-
te, mas sobretudo queria aprender, não importando o tipo de 
aprendizado, pois julgava que todos fossem proveitosos. Em 
busca dele foi ao encontro de alguns mestres. Eles o recebe-
ram por ser o filho de quem era, mas um deles, um dos mais 
velhos, ficou impressionado com o jovem e aceitou ensiná-lo 
desde que superasse um desafio, entregando-lhe um pequeno 
livro, não pelo tamanho, mas pelo número de páginas, escrito 
em letras floridas e bem ilustrado. 

- Se dentro de um mês conseguir voltar aqui com a tradução 
do livro, será meu discípulo.

Sem saber no que estava se metendo, Peet aceitou o desafio, 
pegou o livro e o levou para o palácio. Só então o desembru-
lho. O título era em uma língua que nunca tinha visto: Klo 
sourak vrar. Diferente de outros nobres, sempre fora interessa-
do em aprender e boa parte havia aprendido como autodidata, 
bem além de seus irmãos e irmãs, que sabiam ler e escrever, 
contentando-se com o nível alcançado. Vira livros, muito mais 
do que outros jovens de sua idade, mas nada igual. Abriu-o e 
o texto era na mesma língua. Como havia figuras, imaginou 
que poderia ser algum tipo de explicação para elas. O palácio 
tinha uma biblioteca e foi nela que buscou o que lhe permi-
tisse entender a língua desconhecida e vencer o desafio. Nada 
encontrou. Os escribas e mestres que trabalhavam para o reino 
também não a conheciam, mas um deles aventou a hipótese de 
ser emthee, a escrita dos primeiros. Peet achou chute. Estava 
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em um beco sem saída, colocou o livro de lado, mas não desis-
tiu de resolver o enigma.

A ajuda lhe veio da forma mais inusitada: no bordel. Junto 
com amigos, formava uma roda, bebiam, riam e brincavam, 
mexendo com as prostitutas. Um dos participantes interes-
sou-se por uma delas e a chamou. Ela chegou exatamente na 
hora em que Peet contava ter encontrado o livro com a língua 
estranha, que não conhecia e a quem perguntou, também não. 
O título, disse, era “closoukravrar”. Os outros riram. Em situ-
ações parecidas, as prostitutas também riam, acompanhando 
seus fregueses, mas não a jovem. Virou-se para Peet e pediu:

- Pode repetir o título do livro?
Ele repetiu e ela o olhou com intensidade. Tinha ouvido 

a expressão, mas há tempo, quando era criança. Achava que 
a pronúncia correta era: “clusoravrar”. Pelo que se lembrava 
podia ser traduzido para a língua geral como “o grande pla-
no”. Ao ouvi-la, lembrou-se da infância e dos contatos que seus 
pais e família tinham com a tribo da região onde viviam, que 
usava esta linguagem. Alguns de seus parentes mais velhos 
eram fluentes nela e a chamavam de “naisuuhr surfiufe’a”, 
que significava “língua da montanha”. Perguntada, não soube 
indicar onde ficava a região, pois a tinha deixado ainda muito 
nova. Mas sabia de alguém que a conhecia e, quando lhe per-
guntou o nome, ela o deu e também onde encontrá-la. Nesta 
noite, a jovem teve o nobre alto e bonito – como contou depois 
– na sua cama, não atendendo a outro freguês. Pela manhã, 
foi recompensada com generosa gorjeta que aumentava seus 
ganhos. Mas não foi só sexo que houve entre eles. Peet pediu 
outros detalhes da linguagem e de quem a jovem prostituta 
lhe tinha indicado.

Depois do banho, ajudado pela acompanhante, Peet deixou 
o bordel e foi direto em busca da “feiticeira”, como sua infor-
mante havia chamado a mulher que iria encontrar. A manhã 
estava agradável e foi andando de forma displicente, contor-
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nando ruas e aproximando-se da área do porto até chegar ao 
pequeno beco cuja limpeza contrastava com a sujeira da rua 
e de outras ruelas, a ela transversais. Morador de Ruttark há 
algum tempo, já havia se acostumado com o mau cheiro da 
cidade. Seguiu até encontrar a placa de “Curandeira”. A porta 
estava fechada e bateu.

- Quem é a esta hora da manhã?
- Estou procurando madame Altaye. Preciso falar com ela.
Minutos se passaram até que a porta fosse parcialmente 

aberta e uma face encarquilhada olhasse para fora. O que viu 
parece ter lhe agradado, tanto que terminou de abrir a porta e 
fez sinal para que Peet entrasse. O espaço era pequeno, lim-
po e bem iluminado. Alto, Peet quase roçava a cabeça no teto 
e ficou meio encurvado até se sentar. A mulher o examinou 
atentamente, observando seu rosto, detalhes de suas roupas e 
o encarou, como se desejasse ver como reagir. Esperou.

- Você não parece precisar dos meus serviços. É nobre e tem 
mestres ao seu dispor. O que quer comigo?

Peet lhe contou a história do livro, o encontro no bordel e a 
indicação recebida, que viu como oportunidade de aprender. 
Desejava ser aluno dos mestres, mas tinha de vencer o desafio 
que lhe haviam posto, o que não conseguiria sozinho. 

- Quem sabe se além de me ajudar a entender o livro não 
pode, também, me ensinar? Tenho facilidade e estou sempre 
disposto a aprender. Se desejar, posso lhe pagar pelas informa-
ções e pelo aprendizado.

- Vejo que é diferente e vou ajudá-lo. Traga o livro. Não sou 
letrada, mas aprendi a ler e escrever e, sim, conheço a língua. Se 
não o entender, sei quem poderá ajudá-lo e faço a recomendação.

Peet voltou com o livro e o entregou à curandeira, que o 
abriu e folheou. Vendo as ilustrações, sorria e lia movendo os 
lábios, como se fosse necessário dizer as palavras. Esperou.

- Jovem, conheço a história, comum entre minha gente e sei 
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algumas palavras, mas não todas. Se quiser, posso contar a 
história como a ouvi diversas vezes, mas não consigo traduzir 
o livro. Vou lhe dar a recomendação para mestre Jan. Com ela, 
irá recebê-lo, mas não garanto que o  irá ajudar. Isso é com ele. 
Ah, pensei no que me disse. Se quiser aprender, venha na quin-
ta-feira à tarde. É quando preparo as poções. Vou ensiná-lo.

Peet tinha a recomendação, o nome e o local onde encontrar 
o mestre. Antes de sair, no entanto, madame Altaye recomen-
dou que só o procurasse no dia seguinte, pela manhã. E foi o 
que fez. Foi seu primeiro contato com a casa de porta azul, na 
rua à esquerda do grande templo. Aproximou-se e bateu leve-
mente na porta, sem resposta. Bateu a segunda vez, com muito 
mais força e viu a pesada porta ser entreaberta e lhe aparecer 
uma jovem, que o olhou interrogativamente. Estendeu a ela a 
recomendação de madame Altaye, que leu e lhe fez sinal para 
esperar. Passaram-se cerca de cinco minutos e a porta tornou-
-se a abrir. A atendente lhe fez sinal para entrar e o levou à 
sala pouco mobiliada, indicou-lhe a cadeira e pediu que espe-
rasse. Distraiu-se olhando os detalhes do lugar e não viu que 
seu anfitrião tinha se aproximado, parou e ficou olhando-o.

- O que é que o traz aqui, jovem?
A voz era grave e rouca, mas a pergunta foi feita em tom 

baixo, quase como se lhe estivessem dizendo um segredo. 
Sobressaltou-se e endireitou-se na cadeira, virando em direção 
da voz, mas o mestre havia mudado de lugar e Peet o encon-
trou sentado do outro lado, à sua frene, observando-o.

- Mestre Jan, obrigado por me receber. Madame Altaye me 
disse que poderia me ajudar na tradução deste pequeno livro 
escrito na língua das montanhas. Sua versão para a língua 
comum me foi colocada como desafio para que os mestres da 
grande biblioteca me aceitem como aluno. Desejo muito am-
pliar meus conhecimentos e gostaria de tê-los me ensinando, 
mas não conseguirei vencer o desafio sozinho, sem ajuda.

- Conte-me quem é você, a razão de estar em Ruttark e do 
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seu desejo de estudar. Depois de ouvi-lo, decidirei se o ajudo.
O relato levou, pelos cálculos de Peet, entre 15 e 20 minutos. 

Era o segundo filho de Loxias van der Vliet, do domínio de 
Edrea, e pedira ao pai para vir para Ruttark. Sua intenção era 
sair da sombra da família, viver longe dela, mesmo que rece-
besse suporte, e ampliar o seu conhecimento, até então restrito 
ao domínio e ao que os mestres locais o haviam ensinado. Foi 
a busca por aperfeiçoamento que o levou aos mestres, mas 
não queria restringir-se a eles, achando que era importante 
conhecer, também, o lado não literato da vida, misturando-se 
com o povo, vendo como vivia, o que comia, que crenças tinha. 
Vinha circulando muito pela cidade e observando, podendo 
apontar diferenças de comportamento e constatando que, na 
maioria das vezes, como fazem crer alguns nobres, o que é 
comum não é pior.

- Sei muito pouco, mestre. Mas estou certo que no mundo não 
há padrões únicos. Para percebê-lo, temos de ver suas nuances, 
olhando-o como um todo. Não vou perder a visão de nobre 
que sou por assim ter nascido e assim ser criado, mas posso me 
aproximar das outras áreas, vivenciá-las, aprender e aproveitar 
o aprendizado. É o que estou buscando. Estou errado?

- Quantos anos você tem, jovem?
- Vou fazer 15 anos daqui a dois meses, mestre. 
- Vou ajudá-lo, jovem Peeter. Mas não do jeito que imagina. 

O tipo de ajuda que ofereço é de lhe ofertar ferramentas para 
que dê os próximos passos e aprenda com eles. E não se res-
tringe a um campo, pois é abrangente. Que dia madame Al-
taye vai recebê-lo?

“Como ele sabia”, se perguntou. Mas foi rápido na resposta:
- Na quinta-feira à tarde, mestre.
- Venha, então, na terça-feira, logo após o almoço. Prepare-

-se para passar o resto do dia comigo.
Antes que Peet pudesse responder mestre Jan levantou-se 
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e desapareceu dentro de casa. Viu que a jovem vinha de outra 
direção. Notou que sua postura havia mudado, já não parecen-
do em guarda contra ele. Mas ainda sem lhe dizer palavra, fez 
sinal para que a acompanhasse. Chegaram à entrada e ela lhe 
abriu a porta. Peet fez-lhe pequena vênia e saiu. 

Surpreso, descobriu-se em outra rua, diferente da que tinha 
usado para acessar a casa. Virou-se rapidamente e olhou a por-
ta. A jovem estava parada, olhando-o sorridente. Só bem mais 
tarde é que foi saber seu nome: Moitse. Estranho, sem dúvida. 
Mas melodioso quando falado na sua língua de origem, uma 
das primeiras que aprendeu.

Ao deixar a casa, ainda não sabia, mas com o pequeno em-
purrão de madame Altaye tinha sido admitido como aprendiz 
na Urdak. Era o primeiro nobre dos domínios a conseguir tal 
honraria.

Quinze dias depois, voltou à grande biblioteca e entregou 
a tradução de O Grande Plano ao mestre Baltair Ciogarh e foi 
admitido como seu aluno.
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A HISTÓRIA COMPLETA

Os integrantes do grau um da Theyif Drait eram confiantes 
e Herebiy Dzu Shgsoe não era exceção. Quando a irmandade 
lhe ofereceu a missão em Ruttark, aceitou de pronto, consi-
derando-a fácil. Afinal, teria apenas de invadir o palácio e 
sequestrar a donzela. Considerava-se autor de feitos maiores e 
não via no contrato tanto desafio, mas o pagamento era ex-
celente. Juntando o que ganharia ao que já tinha, poderia se 
aposentar, se assim o desejasse. Era o que pretendia, afastan-
do-se da fortaleza e vivendo vida mais tranquila, seguindo o 
exemplo de dezenas de irmãos que fizeram este caminho. 

Contrato aceito e prêmio pago, viajou, chegou a Ruttark, 
estudou o local, visitou o castelo e viu como abordá-lo. Seu 
disfarce o havia transformado em alguém comum, um dos 
milhares de visitantes da cidade, excitado com a presença de 
tantos nobres. Pessoalmente, desprezava a nobreza. Assim 
como desprezava o mundo, exceção feita para o seu próprio. 
Mas não era parte do trabalho e concentrou-se nele. Ao se sen-
tir seguro, procurou o contato que lhe tinham indicado e foi 
levado ao esconderijo que usaria. Do que faria, havia apenas 
um item que o desagradava: cuidar da segurança da jovem. A 
ela estava associada o bônus que receberia.

Três dias após a ação, entediava-se, preso ao compromisso 
assumido. Seu desejo era ter partido, voltando à fortaleza e 
relatar como o trabalho tinha sido fácil. A segurança do palá-
cio parecia ser feita por imbecis, guardas que não guardavam 
nada e agiam como se nada pudesse alcançá-los e àqueles que 
hipoteticamente deviam proteger. Sua única resistência foi nos 
aposentos da jovem, rapidamente eliminada. Quem o atacou 
não tinha o mínimo preparo para enfrentá-lo e morreu logo. 
Havia retirado a jovem do palácio e a levado para o local de 
cativeiro em segurança. E vira-se responsável por ela, o que 
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era entediante, mas havia assumido o compromisso e o iria 
cumprir. Receberia bela bolada pelo que fez e, quase outro 
tanto, por se transformar em guarda. Mesmo retirando a parte 
da Irmandade, era um dos melhores prêmios que lhe foram 
pagos. Agora, tinha o suficiente para viver tranquilo.

Se pudesse voltar atrás, refletiria que foi sua confiança que 
o matou. Distraído e já planejando o que faria no futuro, só se 
deu conta da aproximação de três jovens quando estavam mui-
to próximos, mas não se preocupou, nem se sentiu ameaçado. 
Considerava-se capaz de vencê-los com facilidade e sequer 
pensava que tinham como objetivo enfrentá-lo. Quando esta-
vam bem próximos, levantou-se e lhes deu o primeiro aviso.

- Vocês estão em área particular e restrita. Por favor, 
retirem-se.

Os três pareciam não ter entendido o que disse. Um deles, o 
mais baixo, adiantou-se um pouco e colocou-se em guarda.

- Yauanur e nek nu na Enek. Ara krur fanaui fese rha 
nes urre.

O assassino ficou surpreso ao ouvir alguém falar a sua 
língua, que poucos conheciam e que só era comumente usa-
da na fortaleza, entre os irmãos. Pelo seu pouco uso, tinha se 
transformado quase em um código à parte, que lhes garantia 
privacidade.

- Ersenaçou ner kãu furru e saaudes e sarfukrefauraunena é 
naukhe.

-  U qia yenur nauzas eu Enek?
Ao mesmo tempo em que falavam, os três foram se aproxi-

mando e estavam muito próximos do assassino, que se sentiu 
pressionado. Como era da natureza dele, atacou. Estava certo 
que iria atingir o mais baixo, mas não foi o que aconteceu. Ele 
se esquivou e foi aparado pelos outros dois, que lhe seguraram 
os braços, afastando-os e colocando-o em posição de cruz. O 
menor deles aproximou-se e segurou-lhe o pescoço, fazendo 
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pressão. O assassino desabou desfalecido e só não caiu por 
estar sendo segurado.

O jovem alto e moreno e seu acompanhante, de pela mais 
escura, arrastaram-no para a sombra e o colocaram sentado, 
apoiado na parede. O de pele mais escura, perguntou:

- Quanto tempo para que acorde?
- Uns dez ou quinze minutos. É tempo suficiente para 

agirmos.
Quem respondeu foi o alto e moreno, com o assentimento 

do mais baixo. Os três se reuniram e trocaram algumas im-
pressões. O mais baixo dos três deixou-os e seguiu em direção 
a porta do outro lado da área onde estavam. Chegando, bateu 
e esperou. Um brutamontes colocou a cabeça pelo lado de fora, 
espreitando.

- O chefe mandou que viesse substituí-lo. Pode ir.
Vendo a cara de desentendimento do brutamonte, reconhe-

ceu que havia cometido um erro e agiu de forma rápida, colo-
cando-se no vão a porta e impedindo que fosse fechada. Vendo 
a ação, os outros dois vieram em sua ajuda e, juntos, forçaram 
a porta para dentro, abrindo-a completamente. O guarda rea-
giu atacando-os. Em cada mão tinha longa e mortal faca e seu 
primeiro alvo foi o menor deles, que estava mais próximo, mas 
que se esquivou. O moreno fez com que tropeçasse e perdesse 
o equilíbrio e o terceiro aplicou-se um empurrão que o deixou 
estatelado no chão. Quando tentou levantar-se, os três estavam 
em cima dele, pressionando-o, mas não aguentariam muito 
tempo, devido à sua força. O moreno alto adiantou-se, colocou 
as mãos em sua cabeça, levantou-a e torceu, ouvindo o estali-
do. O grande corpo se aquietou. O guarda estava morto.

- Temos de achar os outros guardas, mas antes vamos pegar 
o assassino, trazê-lo para cá e amarrá-lo, evitando que fuja.

O jovem que havia quebrado o pescoço do brutamonte 
colocou o dedo nos lábios e pediu silêncio. Tinha detectado 
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movimento do outro lado, no que possivelmente era o local de 
cativeiro. Com cuidado, aproximou-se da porta, lacrada, encos-
tou a orelha nela e ficou ouvindo. Sim, tinha alguém andando. 
Certamente tinha ouvido o barulho do lado de fora e ficou 
curiosa. Os passos pareciam femininos, mas não podia ter 
certeza. No momento em que ia se afastar, de dentro do quarto 
veio uma pergunta:

- Peeter é você que está aí fora?
Não houve resposta, mas ao se afastar, tinha um sorriso nos 

lábios. Juntou-se aos outros dois e foram em busca do assassi-
no, que continuava adormecido.

- Estamos sendo descuidados. Existem outros guardas. Pre-
cisamos encontrá-los antes que deem o alarme.

- Façam isso e deixem que cuido do assassino. Vou imobili-
zá-los e volto para ajudá-los.

Sem nenhuma dificuldade, levantou o integrante da irman-
dade e o levou para o espaço onde o corpo do guarda jazia. 
Sua vontade não era imobilizá-lo, mas matá-lo. Conteve-se e 
o atou ao cadáver, colocando-o de barriga para cima e amar-
rando seus pés e mãos, deixando-o em posição que tornava 
difícil se mexer. Testou as amarras e os nós e, satisfeito, deixou 
a pequena sala. Ao sair, avistou os dois amigos e um deles lhe 
fez sinal, indicando que haviam encontrado os guardas. Foi ao 
encontro deles.

“Acho que são surdos ou não entendem a língua comum. 
Como não sabemos que língua falam, não podemos atraí-los, 
pois vão desconfiar. Alguma ideia?”, perguntou o mais baixo.

“Vamos usar a força. Não precisamos deles. São sacrificá-
veis”, propôs o mais escuro.

“Não. Eles nos serão úteis. O primeiro guarda foi diferen-
te, pois estávamos confinados e tinha duas facas. Tive de agir 
rápido. Com estes dois, é diferente. Vamos atraí-los e dominá-
-los. Somos três contra dois e temos a surpresa do nosso lado”, 
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defendeu o moreno alto. Os três saíram à caça pela proprie-
dade e, pouco depois, identificaram o local onde os guardas 
estavam. A ação foi rápida e foram dominados. Dois dos três 
jovens retornaram ao prédio do cativeiro e pegaram o guarda 
morto, levando-o para a companhia dos outros.

“O que vamos fazer com eles?”, perguntou o mais bai-
xo dos três.

“Eles são descartáveis, mas não me apraz matá-los. Vamos 
mantê-los presos e entregá-los à Krellior. Ela que faça o traba-
lho sujo”, sugeriu o moreno alto. Os dois outros balançaram 
a cabeça em concordância. Os guardas vivos foram amarra-
dos juntos, ao lado do que havia morrido na primeira ação, e 
trancados juntos com Shgsoe no dormitório. Depois de terem 
dominado a situação precisavam preparar os próximos pas-
sos. Os jovens mais baixo e mais escuro olharam interrogati-
vamente para o moreno alto, que lhes indicou a saída e, já do 
lado de fora, apontou-lhes a casa principal, separada do local 
de cativeiro pelo amplo jardim.

- Vamos vasculhar a casa e ver se encontramos alguma 
coisa. Se não encontrarmos nada, vamos esperar. Este não é o 
elo final da ação e estou certo que mais alguém irá aparecer e 
nos fornecer o caminho para quem é o cérebro dela. Desconfio 
que existe outra instância, de onde a ideia do sequestro partiu. 
Quero chegar a ela. Se tiverem problemas, deixa que cuido 
disso sozinho.

Juntos, decidiram que vigiariam a casa, esperando para ver 
se alguém iria aparecer. A espera acabou recompensada ao 
anoitecer. Um homem alto e esguio aproximou-se da casa de 
maneira cuidadosa, olhando ao redor. Vendo que não era ob-
servado e demonstrando conhecimento do local, entrou rapi-
damente. O pio de um pássaro não lhe chamou a atenção, mas 
os outros dois jovens tinham sido avisados da chegada.

- Ora, ora, ora, o que ser Cathal Deoir Walton, comandan-
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te da Krellior, faz no local de um sequestro? Será que o está 
investigando sozinho?

O visitante, que caminhava em passos rápidos, parou de 
súbito e tentou voltar. Quando se virou, havia outra pessoa à 
sua frente. Tentou passar, empurrando-o, mas não conseguiu e 
foi seguro. Debateu-se e tentou se livrar. De nada adiantou.

- Vejo que não gostou de ser descoberto. Não precisa se 
apressar, pois vamos ter uma conversa interessante.

- Quem são vocês? Estão invadindo uma propriedade parti-
cular e podem ser punidos.

- Podemos? Quem é que vai nos punir? Por acaso sabe quem 
somos? A resposta para as perguntas é não. Mas sabemos 
quem é. E vai nos dizer a razão de estar aqui.

O jovem mais moreno simplesmente o segurou pelos om-
bros e quase o arrastou em direção à casa, levando-o para o 
primeiro ambiente mobiliado e o obrigando a se sentar. Mes-
mo depois de tê-lo sentado, não soltou seus ombros, contro-
lando-o por detrás da cadeira. Era como se duas mãos de ferro 
estivessem sobre ele, pressionando-o. Sem saber o que fazer, 
procurou controlar-se, mas sem entender o que havia aconte-
cido. Afinal, a situação estava sob controle. Como é que estes 
jovens chegaram à casa? Como sabiam sua identidade? O que 
mais sabiam?

O jovem que o havia identificado chegou logo depois, 
acompanhando de outro, de menor estatura, pegou uma ca-
deira e sentou-se à sua frente. O que o segurava, soltou-lhe os 
ombros e segurou um dos braços. O que havia chegado ficou 
do outro lado, segurando-lhe o outro braço. O jovem à fren-
te fez sinal com a cabeça e Cathal sentiu seus braços sendo 
apertados, ao mesmo tempo em que lhe subia a dor, que lhe 
provocou espasmos.

- Uma pequena mostra do que sentirá se não der as respos-
tas que buscamos. A cada negativa, a cada negaceada a dor 
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vai aumentar e os espasmos também. O pior de tudo é que 
não poderá sequer gritar, pois a fala estará bloqueada. Para 
nós, sua vida não é importante. Se resistir, acabará por morrer. 
Mesmo que cheguemos a este ponto, com sua colaboração ou à 
força, vamos conseguir as informações que buscamos. O modo 
como irá dá-las é seu. Pode ser sem dor ou através dela.

Ser Cathal observou que o jovem tinha estranho sotaque, 
parecendo alguém estrangeiro, e lembrou-se de um nome: 
Theyif Drait. Era um nome que deixava o mais poderoso 
amedrontado, pois referia-se à irmandade dos assassinos, 
profissionais altamente especializados e perigosos que agiam 
mediante contrato e que eram lendários. Seu medo aumentou, 
mas decidiu que resistiria antes de falar.

- Vejo pelo seu rosto que está cético. Vou lhe dar o panora-
ma do que sabemos. Assim, verá que não estamos brincando.

Antes que começassem a falar, houve troca de posição. O 
jovem do seu lado direito soltou-lhe o braço e trocou de lugar 
com o que estava sentado, tão alto quando ele, mas cuja pele 
era um pouco mais clara, parecendo bronzeado pela cons-
tante exposição ao sol. Primeiro, o jovem falou sobre o reino, 
suas casas nobres, ligações e disputas políticas. Depois, sobre 
o reinado, focando-se no rei e suas escolhas. Por fim, sobre o 
chefe da Guarda, revelando os detalhes mais escondidos de 
sua vida. O monólogo terminou com a avaliação do sequestro, 
quem se envolveu, os papéis desempenhados e a necessidade 
de revelar o último elo.

- Ser Cathal, quem vai nos dar o último elo é você. Até 
imagino quem seja, mas quero ouvi-lo dizer alto e claramente 
quem é. Então, vamos começar.

O chefe da Krellior refugou nas duas primeiras questões, 
mas cedeu na terceira. A partir dela, contou o que sabia. A 
história estava completa.

Era hora de desmontar a farsa.
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EU SOU CULPADO

- Sou o culpado!
- Não, não é responsável e sabe disso. Não pode se culpar. 

Precisamos encarar a situação de outro modo e agir.
- É por ação que estou aqui. Vou deixar minha casca e 

assumir outra persona, alguém que ninguém nunca espera 
encontrar. Preciso de suporte, pois teremos de virar a cidade 
de ponta cabeça para achar os responsáveis, fazê-los pagar e 
expô-los publicamente. Tenho conhecimento, recursos e sei 
como agir, mas preciso de sua ajuda.

Eles tinham conversado por longo tempo e estavam de 
pé. Um deles, o mais velho, deu dois passos à frente e abra-
çou com força o mais jovem, apertando-o e sendo retribuído. 
Quando se afastaram o mais jovem deixou a sala dirigindo-se 
a um dos quartos da residência. Assim que fechou e trancou 
a porta, despiu-se e foi até o armário, abrindo-o e apertando 
a pequena saliência na lateral direita. Outra porta se abriu e a 
transpôs chegando a outro quarto, menor e mais mal ilumi-
nado que o primeiro. Pendurada em uma das paredes estava 
roupas mais simples, que lhe permitiria mudar de identidade. 
Vestiu-a e olhou-se no espelho. Tinha começado sua transfor-
mação. Quando saísse seria pessoa diferente e sua antiga vida 
ficaria para trás. Seria um dos mais letais de Ruttark.

O jovem ficou na sala por cerca de uma hora e de poucos 
em poucos minutos voltava ao espelho. Quando se sentiu 
satisfeito, encaminhou-se para um dos cantos e forçou um dos 
tijolos irregulares da parede, que correu, abrindo e deixando 
entrar a lufada de vento. Cruzou a porta e a fechou, desceu a 
longa escada que a cada número de degraus mudava de di-
reção e chegou aos porões. Apertou outro tijolo e nova passa-
gem se abriu. Seguiu adiante. Alguns minutos depois estava 
na rua, andando de maneira despreocupada, como se tivesse 
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apreciando a brisa da tarde. Tomou o rumo do grande templo, 
garantindo que não estava sendo seguido. “Quem é que vai se-
guir um ninguém?”, pensou divertido, apesar da gravidade da 
situação. Dentro em pouco haveria uma gorda recompensa por 
informações sobre o sequestro. Precisava se adiantar, evitando 
a caçada que iria espantar a presa. Confiante no seu disfarce 
foi caminhando devagar, parando de tempo em tempo como 
se estivesse cansado, até chegar ao destino.

À frente do grande templo pareceu indeciso, como se fosse 
estrangeiro e não conhecesse bem o lugar. Olhou para os lados 
e para trás, calculando se seguiria adiante ou recuaria. Tomou 
a decisão e foi adiante, entrando na penumbra do templo e 
procurando ficar à sombra da lateral. Caminhou com cuida-
do até chegar à primeira reentrância, nicho mais alto que ele 
e com profundidade para escondê-lo. Certificando-se de que 
não era observado, entrou no nicho, parou e esperou alguns 
segundos. Apalpou a parede até encontrar pequeno orifício. 
Retirou do bolso um objeto pontudo e inseriu nele. Assim que 
o forçou houve o ruído de ar escapando e a pequena nesga de 
claridade. A parede se moveu e surgiu a abertura, suficiente 
apenas para lhe dar passagem, espremendo-se.

Parou no primeiro degrau para se adaptar à penumbra. 
Quando começou ver os contornos da escada, notou que subia 
entre as grossas paredes do tempo. Começou a subi-la, contan-
do os degraus. Quando chegou ao de número 34, parou, res-
pirou fundo, sentou-se e esperou. A espera não durou muito 
e viu o pequeno facho de luz à distância. Com cuidado, deu o 
primeiro passo e foi se aproximando da iluminação bruxule-
ante da lamparina, que pegou e continuou descendo, sempre 
contando. Parou novamente a chegar a 200 e levantou a lampa-
rina para observar a parede. Notou o pequeno ressalto, aproxi-
mou-se, colocou a palma da mão sobre ele e forçou. A parede 
deslizou e o ar apagou a lamparina, que colocou no chão, do 
lado de fora. 
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Novamente fez uma pausa e sentiu a direção do vento, 
virando-se de frente para ele, tateando no escuro, até que sua 
visão se adaptasse. Saiu andando com cuidado e devagar e 
continuou por cerca de 10 minutos, até chegar a um beco sem 
saída. À sua frente estava a parede sólida, que começou a apal-
par. No alto do lado direito encontrou a pequena abertura que 
lhe permitiu enfiar nela os dedos e pressioná-la para baixo. 
Como nas outras vezes, a parede deslizou.

Do outro lado havia uma ampla sala, bem mobiliada e 
confortável, arejada pela brisa da tarde. Em um de seus cantos, 
confortavelmente sentado estava o senhor de meia idade cujos 
cabelos começavam a ficar brancos, sua barba entremeada por 
pequenos tufos embranquecidos. Não pareceu minimamente 
surpreso com a chegada do jovem. Apenas levantou a cabeça e 
o observou-o aproximando-se. Ele se adiantou, escolheu lugar 
em frente dele e se sentou. Ambos ficaram em silêncio e foi o 
jovem que tomou a iniciativa da conversa.

- Preciso de ajuda e tenho pressa. A cidade vai virar um 
pandemônio. Mas já sabes.

- Sim. É uma atitude corajosa e decisão que lhe oferece ca-
minho árduo. Mas faz sentido. O que sabe?

- Pouco e não suficiente. Preciso do panorama.
Por cerca de 30 minutos o jovem ouviu, concordou ou fez 

perguntas, prontamente respondidas. Quando terminaram, 
ficou o silêncio. O jovem esperou.

- Que tipo de armas pretende usar?
- Nenhuma. Serei um comerciante de Sazos à procura de 

oportunidades. Vou parecer – e efetivamente ser – inofensivo. 
Não serei ameaça para ninguém.

- É um bom disfarce. Mas como se defenderá?
- Não pretendo me envolver em brigas ou disputas. Quero 

evitar incidentes até que chegue a hora de agir. Terei acompa-
nhantes mais capazes que eu.
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- Deve se preparar. Se seu alvo for quem acho que é, enfren-
tará grande perigo. Pode ser morto, o que seria ruim para sua 
família, que ficaria devastada.

- Sei do risco e quis assumi-lo. Meu pai não queria que vies-
se e tentou me convencer, mas acabou entendendo que esta é 
a melhor ação. Precisamos salvar lady Syla e ao fazê-lo, vamos 
impulsionar a aliança.

- O que está fazendo é nobre. Tome cuidado.
O senhor de meia idade levantou-se, foi até o armário ao seu 

lado direito, que abriu e retirou um pergaminho, entregando-o 
ao jovem.

- Abra-o, leia e decore. É sua ajuda. Enquanto se move, serão 
informadas e quando os procurar terão informações que o 
ajudarão. Avalie e defina a ação. A jornada será longa. Desejo 
sucesso.

O jovem abriu o pergaminho e o leu, memorizando a rela-
ção de nomes, onde encontrá-los e como fazer contato. Fechou-
-o e repetiu a lista mentalmente, conferindo se estava certo. 
Leu-a pela segunda vez, enrolou o pergaminho e o devolveu.

- Obrigado. Espero estar de volta em breve, mas existe sem-
pre a possibilidade de fracassar. De outro lado, embora não 
seja minha intenção, há possibilidade de deixar uma trilha de 
cadáveres. Espero que compreenda, pois vai além do que me 
ensinou.

- Compreendo. Seja cuidadoso. Não podemos ser expostos e 
nem você. Use seu aprendizado e seja o autêntico comerciante 
de Sazos. Torço para que cumpra sua missão com sucesso.

Nada mais foi dito. O jovem lhe fez vênia, seguiu pelo hall 
da casa, virou à direita e entrou no primeiro quarto. Nele, pas-
sou por nova e completa transformação. O jovem alto e claro 
tinha ficado moreno, como se sua pele fosse marcada pelo sol 
incessante, fruto de dezenas de horas de exposição à luz solar. 
Seus cabelos, antes castanhos, estavam queimados, bem arran-
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jados e limpos. Suas roupas, calçados e chapéu eram de Sazos, 
assim como a fala e os maneirismo. Seus únicos pertences 
estavam na sacola atravessada no peito. Ao sair, se estivesse 
sendo observado, o que veriam era o comerciante que preten-
dia ser saindo de uma das melhores estalagens de Ruttark. 
Ao chegar à rua apressou o passo e subiu outra colina, oposta 
àquela em que ficava o templo. Estava satisfeito. Tinha dado os 
passos iniciais, mas antes de caminhar teria outro encontro.

Andando de forma despreocupada, chegou à segunda esta-
lagem, entrou, sentou-se, escolhendo um canto de onde podia 
observar a entrada. Pediu cerveja e quando o atendente foi 
buscar a bebida colocou a sacola sobre a mesa, posicionando-a 
do lado direito diagonalmente a ele. A bebida chegou e tomou 
um bom gole, apreciando-a. Esperou e quando ia tomar o 
segundo gole, outro jovem, tão alto quanto ele, entrou no salão, 
parou e seus olhos se encontraram, denotando conhecimento. 
Foi em sua direção, mas parou como se não tivesse certo de ser 
quem procurava e ficou olhando fixamente para a sacola. O 
comerciante, sem observar o visitante, a pegou e a colocou do 
lado esquerdo, invertendo sua posição. Vendo o movimento o 
outro jovem decidiu-se, aproximando-se.

- Recebi o recado e vim o mais rápido possível.
- Sente-se e peça uma bebida.
O atendente trouxe outra caneca de cerveja e fizeram um 

brinde, como se fossem velhos amigos se encontrando. A 
cerveja era boa, a penumbra da estalagem confortável, mas 
ambos ficaram monitorando a entrada e viram quando a mu-
lher alta entrou. Parecia que procurava alguém, pois olhava 
cuidadosamente em todas as direções. Ao vê-los, se aproximou 
e ao ficar bem próxima deles, lhes falou de forma que só eles 
ouvissem.

- Muka, daku in sasemu, kathra qeser athrovu.
- Ubresodu. Qokuk doqui o vaicu.
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Assim que ouviu a resposta, virou-se e saiu. Os dois termi-
naram a bebida, o comerciante deixou sobre a mesa as moedas 
para o pagamento e saíram juntos e conversando na mesma 
estranha língua em que tinham sido abordados, o que os iden-
tificava como estrangeiros, apesar de falarem a língua comum 
dos domínios. Foram caminhando em direção ao grande tem-
plo, mas pararam na rua transversal a ele e bateram à porta 
de uma casa verde. O comerciante, primeiro, deu três batidas 
seguidas na porta e esperou. Repetiu-as e novamente esperou. 
Mostrando certa ansiedade, deu quatro batidas seguidas e a 
porta foi aberta. Foram recebidos pela mesma mulher que lhes 
havia falado na estalagem, sorrindo e dirigindo ao comercian-
te, lhe disse:

- Meus respeitos. Você aprendeu a falar melhor que eu essa 
língua horrível. Entrem. 

Seguiram-na até a sala e, a partir dela, acessaram a escada 
que dava para o subsolo, chegando a outra sala, mais ampla e 
confortável, onde estavam sendo esperados. Quem os esperava 
estava sentado em posição de lótus e não se levantou ao vê-los. 
Os jovens sentaram-se na mesma posição. A mulher sentou-se 
ao lado do anfitrião.

- Por que ele veio?
- Era necessário. Preciso de companhia.
- Entendo. Qual é a situação?
O comerciante fez o relato. Usou parte dos dados que havia 

coletado em suas paradas anteriores e completou com infor-
mações que ele próprio tinha coletado, montando o panorama 
da situação, alternativas de ações e possibilidades de fracasso. 
Se fracassasse – e para ele não era opção - muitos morreriam 
nas câmaras de tortura da guarda Krellior. Ao completar o 
relato, esperou.

- Certo, está bem informado. Vou lhe dizer o que sabemos. 
Juntando os dados, o panorama fica mais completo, mas não 
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menos difícil. Como você, temos interesse pessoal na questão. 
Mas não é só por isso que vamos ajudá-lo. Pode contar conos-
co.

Os dois visitantes ouviram seu anfitrião falar por cerca de 
40 minutos. Ao concluir, olhou-os, esperando a reação. Os qua-
tro estavam relaxados, mas, de súbito, houve movimento e foi 
do anfitrião, atacando o comerciante. Nem ele, nem seu acom-
panhante se moveram. Quando o atacante ficou ao alcance, 
o comerciante estendeu o braço com a mão fechada e atingiu 
com toda potência seu escroto. Tomado pela dor, ele se curvou. 
O comerciante aproveitou o momento e o puxou em direção 
ao chão. Com a outra mão segurou-lhe o pescoço por trás e fez 
pressão dos dois lados. 

- Não queria isso, mas pode ser apenas o primeiro cadáver.
Apertou os dedos e o anfitrião teve um espasmo. Quando 

o soltou, estava morto. A mulher e seu acompanhante não se 
moveram, observando em silêncio. O comerciante virou-se 
para ela:

- Você deve partir. Não é seguro ficar na cidade. Certamen-
te irão procurá-la e se for encontrada pode ser morta. Sei que 
pode se defender, mas procure abrigo até que retornemos. Se 
não voltarmos, sabe o que fazer. No momento, precisa desapa-
recer. 

Ela apenas assentiu. Os visitantes se levantaram e deixaram 
a residência. Ao chegarem à rua o comerciante fez uma obser-
vação, usando novamente o idioma desconhecido.

- Ramouq douuq. Akvou vamouq rouq duvudur. (Temos 
dois alvos. Vamos nos dividir)

Seu acompanhante assentiu e seguiram em direções 
diferentes.
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O SIGNO DO ESCORPIÃO

- Quero que você e a Eirika me ensinem o que sabem?
O pedido de Peet surpreendeu Cyran, que nunca tinha se 

visto como mestre. É verdade que havia chegado ao topo de 
sua irmandade, deixara exemplos, se tornou vingador, desis-
tiu em nome do amor e sumiu. Mas nunca havia pensado em 
ensinar o que aprendeu, principalmente por que os ensina-
mentos lhe transformaram em assassino. Havia desistido desta 
persona, matando-a da mesma forma que matara dezenas de 
pessoas. Algumas até mereciam a morte, mas havia outras que 
podiam ter vivido e não tiveram chances. De seu lado, ficou 
indeciso. E não sabia como seria a reação da mulher, pois nem 
ela sabia da profundidade de seus conhecimentos mortais.

- Não prometo nada, mas vou pensar no assunto. Quanto à 
Rika, só ela é que pode decidir. Terá de falar com ela.

- Entendo sua hesitação e espero. Vou falar com sua mulher, 
já que não se opõe.

A conversa dos dois tinha sido em um encontro com o 
Nobre, por interesses comuns. Os dois eram vistos juntos com 
alguma frequência, sobretudo nos bordéis, e pararem na rua 
para uma pequena conversa não despertava atenção. Além 
do pedido, combinaram algo e seguiram adiante. Peet acabou 
voltando ao palácio, pois tinha de participar da recepção dada 
pelo rei Joran VI, uma chatice sem fim, mas que não podia fal-
tar, pois era o único representante de sua família e como todas 
outras compareceriam, não ficaria bem para os van der Vliet 
esnobarem o rei. Ao chegar aos aposentos reservados à sua 
família, deu de cara com Eirika.

- Por favor, venha comigo até o escritório. Preciso lhe falar.
Olhando-o interrogativamente, que a ignorou, a Loba o 

seguiu. Usando o escritório do pai, que estava distante, insta-
lou-se confortavelmente na sua cadeira, indicou outra à Eirika 
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e a ficou observando, avaliando sua reação.
- Tive uma conversa com o Cyran e pedi a ele que me ensi-

nasse o que sabe. O pedido se estendia a você. Sendo explícito, 
quero aprender técnicas de combate, uma de minhas deficiên-
cias. Você pode me ensinar?

- O que o Cyran disse?
- No caso dele, que iria pensar. No seu, que devia consultá-

-la, pois não decidiria por você.
- Sábio o meu homem, não! Pense, Peet. Onde vamos trei-

nar? Não temos arena e, se a tivéssemos, você e eu estaríamos 
expostos. Como explicar que alguém que serve aos nobres é, 
ao mesmo tempo, espadachim que usa vários tipos de armas e 
é capaz de matar mais rápido que um piscar de olho? Nenhu-
ma chance, meu amigo. Prezo a minha vida e não vou expor o 
Cyran, de jeito nenhum.

- Obrigado por me considerar estúpido. Nem você, nem o 
Cyran irão se expor. Não os ajudei antes para matá-los agora. 
Se aceitarem, tomarei as providências para o aprendizado se 
dê de forma segura, sem que fiquem ameaçados ou expostos. 
Preciso treinar, pois se um dia quiser me matar, pelo menos 
terei jeito de me defender.

A Loba abriu o sorriso, mas ficou longe da gargalhada que 
as provocações de Peet lhe traziam. Olhou-o de outro modo, 
avaliando-o.

- Se garantir que não serei exposta, aceito o desafio. Mas 
prometo que vai sofrer. Chegará a hora que desejará nunca ter 
me feito este pedido.

- Sou capaz de viver com isso. Obrigado. Agora, preciso 
convencer seu marido.

- Posso perguntar por que esse interesse súbito, Peet?
- Pode. Acho que posso lhe contar o que pretendo fazer e a 

razão do pedido que lhe fiz e ao Cyran.



266    O HERÓI DO REINO

Peet repetiu-lhe o que havia conversado com Cyran, expli-
cando os objetivos da rede de informação e de como, no reino 
e principalmente em Ruttark, ela poderia ser transformada 
em dinheiro. O treinamento fazia parte do cenário, pois lhe 
permitiria trafegar pela cidade, indo aos vários pontos sob o 
argumento de estar em busca de conhecimento.

- Além do mais irei melhorar nas disputas com outros 
nobres. Não sei em Astor como é, mas aqui existem torneios e 
participo deles. Poderia não participar, mas perderia a camara-
dagem entre os que disputam. Tenho conseguido algum desta-
que, mas quero melhorar, ganhando-os. O seu treinamento e o 
do Cyran irão me ajudar.

- Certo. Garanta nossa segurança e arranje local adequado 
que terá seu treinamento. Vou lhe ensinar alguns truques úteis.

nmnmnmnm

A vida dos nobres em Ruttark, na visão de Peet van der 
Vliet, era vazia. Em sua análise, a principal razão era não 
terem de se preocupar com seu sustento, garantido pelas casas 
que os mantinha e lhes dava vida confortável. Podiam até não 
ter recursos sobrando, mas viviam muito bem, em bons apo-
sentos, com boa alimentação e a diversão proporcionada por 
torneios, disputas, namoros, fofocas e conspirações de salão, 
sentindo nostalgia de suas terras de origem, de onde, de certa 
forma, haviam sido exilados. Com Peet era diferente. A de-
cisão de mudar-se foi dele e o fez com objetivos traçados, daí 
ter-se tornado diferente de seus pares, que o consideravam ex-
cêntrico. Mas sendo quem era, vivia cercado por outros iguais, 
homens e mulheres, que se engrandeciam por ter sua amizade.

Peet fazia seu papel e, nos eventos da nobreza, no palácio 
ou fora dele, era a “cara” dos van der Vliet: contido, cerebral e 
discreto. Ouvia mais do que falava, colhia informações, mas 
não as dava. Participa dos jogos de salão, ajudava a espalhar 
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a fofoca que o interessava, mas não vivia ao redor do trono, 
nem da nobreza. Sua vida era pautada por outros interesses 
e aprender era o principal deles, daí o fato de o classificarem 
como excêntrico. Para que eles precisavam aprender? O conhe-
cimento não iria mudar a situação, pensavam os “amigos” de 
Peet, fazendo-lhe troça por se esforçar e frequentar a grande 
biblioteca, tomando aula com os mestres.

O que os nobres viam dele era apenas a superfície. Peet 
tinha um objetivo não revelado: queria viver totalmente in-
dependente do pai e da família. Ruttark e outras capitais do 
reino ofereciam ótimas oportunidades de negócios, tanto em 
mercadorias, quanto em informações. Ele ensaiava os primei-
ros passos nesse mundo, que começava a entender graças aos 
ensinamentos recebidos e que lhe mostravam os cordéis que 
poderiam ser puxados, além de lhe ensinar estratégia e não 
tomar decisões sem considerar a totalidade da questão. Queria 
ganhar dinheiro e na sua visão o que também pressupunha 
que outros ganhassem. Alguns mais, outros, menos, formando 
longa corrente. Sua intenção era começar devagar com ações 
como “dou uma dica e você paga comissão se o negócio for re-
alizado e render lucro”. Mas só daria o primeiro passo quando 
se sentisse preparado.

E foi por isso que, a exemplo do que já lhe tinha acontecido 
com os mestres Baltair e Jan e com madame Altaye, se atirou 
ao aprendizado, absorvendo o máximo que podia. Era também 
o que estava fazendo com mestre Noi. O que Cyran e Eirika 
lhe ensinariam completariam sua formação como plebeu, ao 
mesmo tempo em que sua convivência com os comuns lhe 
dava nova visão de vida. E foi assim, como uma progressão 
natural, que Peet van der Vliet, segundo filho do mais impor-
tante nobre dos domínios, se colocou sob o signo do escorpião, 
aprendendo a matar de mil maneiras diferentes, mas não só 
isso, adquirindo técnicas de defesa e ataque que foram desen-
volvidas ao longo de milhares de anos. Cyran foi impiedoso, 
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como se estivesse decidido a fazê-lo desistir e o submeteu, 
avisando-o com antecedência, a um treinamento brutal, for-
çando-o ao máximo e o deixando sempre exausto.

E depois, vinha Eirika, que o forçava mais ainda. Ao final 
de cada sessão com um dos dois, Peet chegava tão cansado 
que simplesmente atirava-se à cama e dormia. Acordava do-
lorido da cabeça aos pés, mas voltava para novos treinos. Aos 
poucos, seu corpo foi se acostumando, seus músculos se toni-
ficaram e começou a ser um oponente para seus professores. 
Foi quando começou a combinar técnicas que havia visto nos 
livros com as que Cyran e Eirika lhe ensinaram, aperfeiço-
ando-as e usando-os como cobaias de suas experimentações. 
Aos poucos, incorporou, também, o que a Urdak estava lhe 
trazendo, fundindo ensinamentos, juntando técnicas e crian-
do métodos e estilos próprios. Foram dois anos duros, mas 
ao completar o seu vigésimo ano, sentia-se diferente muito 
diferente de quando havia chegado a Ruttark. E acabou vendo 
seu aprendizado coroado pelo reconhecimento dos mestres 
que nada mais tinham a lhe ensinar.

Primeiro, foi mestre Noi. Ao chegar à sua casa, Aya estava à 
espera, uma rotina que nunca tinha sido quebrada. Recebeu-o 
em silêncio e foi com ele até a grande sala, onde o mestre esta-
va sentado, também silencioso. Deixou-o e saiu.

- Jovem Peet é hora de fazer novo teste. Mas devo avisá-lo 
que há risco de ser atingido e machucado. Não precisa decidir 
agora. Pense no assunto e me dê a resposta.

- Não preciso pensar mestre. Vou me submeter ao teste. 
Confio na sua avaliação de que sou capaz de o fazer.

- Ótimo, então. Faremos o teste no nosso próximo encontro.
E foi o que aconteceu. Em seu próximo encontro Aya não o 

estava esperando, mudança sutil na rotina dos encontros com 
mestre Noi. “Por quê?”, perguntou-se. Testou a porta e a achou 
aberta. Da rua para o interior havia a transição do claro para 
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o escuro, devido à diferença de iluminação. Os olhos levavam 
alguns segundos para se adaptarem, oferecendo a oportu-
nidade para um ataque de surpresa. “Será que a ausência de 
Aya indica que o teste vai começar?”, questionou-se. Ao mes-
mo tempo, avançou, empurrou a porta e entrou, com todos os 
sentidos alertas. Deu os primeiros passos e nada aconteceu. Ao 
chegar ao meio da sala começou a relaxar, inspirando fundo. 
E foi então que sentiu que havia mais alguém no espaço, pois 
enquanto puxava o ar, outro o havia soltado. O ataque foi si-
lencioso. Esquivou-se, mas foi parcialmente atingido, sofrendo 
o impacto da mão espalmada no peito, à altura do seu coração. 
Controlou a dor e a respiração, prendendo-a por alguns segun-
dos e ouvindo.

No segundo ataque, estava preparado e se desviou. Durante 
alguns minutos foi como se brincassem de gato e rato. Peet era 
caçado e se esquivava. E foi identificando os golpes, as técni-
cas do seu oponente. De repente, parou e esperou o próximo 
golpe, que lhe veio direto. Moveu-se e não foi atingido, mas 
quando o oponente ia passando, Peet o segurou e o torceu, de-
sequilibrando-o e o aparando, ao mesmo tempo em que agia. 
Soltou-o e o deixou estendido no chão, abaixando-se para lhe 
tomar o pulso. Ao levantar-se foi novamente atacado, enfren-
tando outro desconhecido, que já não o pegou de surpresa. 
Com ele, foi mais fácil. Não fugiu, como no primeiro confron-
to, mas o atacou e o subjugou, ainda com mais facilidade que o 
primeiro. Deixou-os adormecidos e seguiu adiante, ao encon-
tro do mestre.

- Tenho a impressão, mestre, que já fui submetido ao teste. 
Se estiver enganado, estou pronto para ele.

- Você passou no teste com louvor, jovem. Nenhum dos 
meus discípulos conseguiu superar este confronto com tanta 
facilidade e ser só parcialmente atingido, como lhe aconteceu. 
Não tenho nada mais a lhe ensinar. É hora de se graduar.

No próximo encontro, Peet recebeu a tatuagem próxima 
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do mamilo, que só tinha significado para os que, como ele, 
haviam chegado ao primeiro círculo da Urdak. Dois meses 
depois, Cyran terminou seu treinamento. Como não mais 
pertencia à sua irmandade, não podia tornar Peet um de seus 
integrantes, o que lhe renderia segunda tatuagem. Antes de 
Cyran, também Eirikia tinha completado seus ensinamentos.

- O que pretende fazer com estes ensinamentos, Peet?
À pergunta de Cyran, ficou um tempo refletindo, pensando 

nas várias respostas que poderia dar, mas acabou responden-
do da forma mais honesta que lhe ocorreu.

- Nunca vou me transformar em assassino. Se algum dia 
precisar do que aprendi, será para defesa e dou a ela um sen-
tido mais amplo que o pessoal. Apesar de você, a Eirika e meu 
mestre dizerem que nada tem mais a me ensinar, ainda tenho 
muito a aprender. Obrigado, meu amigo, sou seu devedor.
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A VERDADE COMPLETA

- Preciso de tempo.
O jovem alto e moreno tinha feito a afirmação fitando os ou-

tros dois e foi consequência de longa conversa. Repassaram o 
que tinham feito, consolidaram as informações que lhe permi-
tiria construir a história que pretendia apresentar e como apre-
sentá-la. Mais ainda lhe faltava um elo para fechar a corrente 
e não podia adicioná-lo sem ajuda. E foi para obtê-lo que tinha 
pedido tempo.

- Certo. Mas quanto tempo? Se não agirmos rápido po-
demos colocar tudo a perder. Lembre-se que existem vários 
envolvidos e que a ausência deles será notada. Se acontecer, 
a fofoca vai se espalhar rápido e pode alertar quem não deve 
saber. Perderemos o controle e passaremos a ser controlados 
pelos fatos.

Peet ouviu em silêncio. Cyran estava certo. Precisavam agir 
rápido, mas era essencial, na sua avaliação, que houvesse al-
guns arranjos prévios. E para fazê-los, precisava de tempo.

- Você está correto, Cyran. Mas se seguirmos nesse rumo, 
vamos ter uma trilha maior de cadáveres e não conseguiremos 
expor os participantes. O que pretendo é expô-los, entregando-
-os. Aí, sim, os cadáveres começarão a aparecer.

O jovem Maique argumentou que teriam pelo menos até 
o dia seguinte, alegando que os envolvidos eram pessoas de 
posição e não viviam transitando em público. Podia até haver 
fofoca, mas nada que os ligassem ao que estavam fazendo. 
Cyran cedeu e Peet ganhou o tempo, não por querer evitar 
novas mortes, mas para armar o cenário em que desvendaria 
as ações de bastidores que transformaram Syla em troféu.

O comerciante de Sazos tinha tido sua utilidade e Peet 
voltou a ser ele próprio, encaminhando-se, em passos rápidos, 
para o palácio real. Não encontrou nenhuma dificuldade no 
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acesso e foi direto para os aposentos da família e para o escri-
tório do pai. Entrou, sentou-se e esperou. Foi uma espera de 
cerca de 30 minutos e viu o olhar de surpresa do pai ao encon-
trá-lo ali. Achou que o pai iria ao seu encontro e o abraçaria, 
mas ele se conteve.

- Peet, é bom vê-lo. Fiquei temeroso por você. Descobriu 
alguma coisa.

A pergunta foi respondida com um aceno de cabeça, mas o 
que Peet disse foi diferente.

- Infelizmente, não. Consultei minhas fontes, mas ninguém 
tem nenhum indício. Minha esperança é que a Krellior consiga 
as pistas, mas não acredito que conseguirá. Acho que, a esta 
altura, lady Syla deve estar bem longe de Ruttark.

Quase ao mesmo tempo, Peet pegou uma folha em branco 
e escreveu: “Precisamos conversar, mas tem de ser fora daqui. 
É muito urgente. A vida de Syla depende disso”.  E indicou o 
local do encontro. Quando Loxias terminou de ler, pegou o 
papel e o colocou no bolso.

- Obrigado por sua preocupação, pai. Sabendo dela é que 
vim lhe dizer que voltei.

- Já que voltou, não quer me acompanhar. Tenho algumas 
coisas para resolver fora do palácio e podíamos ir juntos.

- Se não for atrapalhar, aceito sim. Mas antes preciso de um 
banho e de trocar de roupa.

O pai assentiu, Peet se levantou e abraçou o pai, murmuran-
do-lhe um “obrigado” ao ouvido. Menos de meia hora depois, 
os dois saíram. Atrás deles, iam dois guardas da família, pes-
soas da absoluta confiança de Loxias. Peet sentia-se aliviado 
pelo pai ter entendido que não podiam conversar no palácio. 
Imaginou que também ele devia ter suspeitas. O palácio não 
era seguro quando se tratava de segredos.

Juntos, Peet e o pai caminharam por cerca de 60 minutos, 
até chegarem a um jardim amplo, um dos poucos espaços 
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públicos de Ruttark que eram arborizados e que oferecia local 
tranquilo para a conversa que iriam ter. Peet escolheu o lugar 
que lhes proporcionava sombra, recebia as correntes de ar e 
lhes dava visão completa da maior parte do parque, podendo 
controlar quem chegava e quem sai. Para quem não os co-
nheciam, eram apenas duas pessoas conversando de forma 
preocupada. Se os conhecessem, poderia ser considerada uma 
conversa entre pai e filho, comum nas famílias, mesmo entre 
as nobres.

O encontro dos dois podia ser relatado, mas não o que con-
versaram. Não havia meio de se aproximarem sem que os dois 
não percebessem. Quando os dois se sentiram confortáveis, 
Peet, em foz baixa, começou a contar ao pai o que tinha desco-
berto e do que precisava para levar adiante a sua empreitada. 
Eram duas vertentes. Uma externa, com apoio humano. E a ou-
tra, interna, congregando os senhores do domínio. Peet acenou 
para o pai com a possibilidade da abertura de uma oportuni-
dade de consolidar sua ideia sobre o reino e implementar, de 
uma só vez, as mudanças que há tanto tempo buscava.

O senhor de Edrea retornou sozinho ao palácio cerca de 
duas horas após deixá-lo e foi direto para seu escritório, despa-
chou papéis, assinou documentos e se preparou para o jan-
tar que, à noite, reuniria os integrantes do Conselho. Era um 
evento protocolar, sem nenhuma importância, mas lhe dava 
a chance de conversar e o faria com alguns dos aliados mais 
fiéis, como Leonell Fairbans, Ferando Milne e Akarsu Ekman. 
Por coincidência, eram os lordes que tinham trazido a Rut-
tark as maiores equipes. Loxias estava interessado no suporte 
que poderia receber delas. Antes e após o jantar, circulou e 
conversou com aliados antigos e novos, falou sobre o futuro, 
mas apenas com os mais próximos e em quem tinha absoluta 
confiança foi que traçou seu plano.

A cada conversa, fez um resumo do que Peet lhe havia 
dito e pediu absoluto segredo. De cada um deles pediu apoio 
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para a ação externa, com a alocação de homens que pudessem 
auxiliar o filho no que iria fazer. Basicamente, formariam a 
segurança de Syla, que de nada saberia, e cuidaria de manter 
sob estreita vigilância aqueles que Peet indicasse. No que era 
comum, Loxias reuniu-se com os três no dia seguinte, fechan-
do os planos

Peet recebeu o sinal verde para a ação.

nmnmnmnm

Os grandes mestres, por serem quem eram, conheciam a 
história do Círculo, incluindo a “queda do ápice”, mas nunca 
temeram por sua posição. O que faziam era de comum acor-
do e se lhes tinha rendido fortuna, também tornou o Círculo 
melhor, mais saudável financeiramente, mais participante e in-
fluente na sociedade de Ruttark. Se alguém levantava dúvida, 
valiam-se dos conhecimentos históricos para mostrar que em 
nenhum período, durante os milhares de anos da sociedade, 
havia menção ou proibição que lucrasse – e junto com eles, o 
próprio círculo e seus integrantes. Era o que estavam fazendo 
e era o que pretendiam discutir na reunião do dia seguinte. 
Tranquilos, tiveram ótima noite de sono, acordaram dispostos 
e prontos para mais um dia em que acrescentariam poder ao 
que haviam conquistado, tornando o Círculo um pouco mais 
importante.

Os três tinham estabelecido uma rotina. Acordavam, to-
mavam o café da manhã, programavam o dia e somente por 
volta das 10 horas da manhã é que deixavam suas casas. Nos 
dias em que não tinham reuniões no Círculo, iam direto para 
seus negócios. Quando havia reunião – uma a cada 15 dias – o 
destino era o prédio da entidade, percurso pequeno já que mo-
ravam próximos, correspondendo a uma caminhada de pouco 
mais de cinco minutos. Como tinham tradição de pontualida-
de, sempre saiam alguns minutos antes. Neste dia, quando fal-
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tavam 15 minutos para as 10 horas, houve seguidas batidas na 
porta de um deles. O criado foi até ela e voltou com um envelo-
pe na mão. Nele, havia um nome: Timoti Keet. Nenhuma outra 
identificação. O senhor da casa, a quem se destinava, o recebeu 
e pensou deixá-lo de lado, mas a curiosidade venceu e o abriu. 
Dentro, uma folha branca registrava uma longa frase:

“Atyypos-xi on gitgdqon xytá orogokon ayxa Tiqyont. É dso onay-
toçãon kygoço y pypibdés yxará qyyty kyxa”.

Ao terminar a leitura, estava lívido. Respirou fundo, procu-
rando acalmar-se. Virou-se e voltou a seus aposentos, anun-
ciando ao criado: “Não desejo ser incomodado, em nenhuma 
hipótese”.  Entrou e trancou a porta, despindo-se, deixando 
a roupa sobre a cama que tinha acabado de ser arrumada. 
Sentou-se próximo da cabeceira e a forçou. A parede girou. A 
cama passou para o outro lado e, no lugar dela, ficou outra, 
idêntica, arrumada do mesmo jeito que a anterior. Keet levan-
tou-se e abriu o armário, escolhendo nova vestimenta, cami-
nhou até a escada em um dos seus cantos, desceu e chegou à 
ampla sala, abaixo de sua residência, em outra casa, que não 
lhe pertencia – pelo menos não oficialmente. Relaxou. E então, 
assustou-se ao ver que havia outra pessoa na sala, como se 
estivesse à sua espera. Tentou falar e gaguejou:

- Que, que, que, quem é é é voc, vo, você?
- Quem sou não importa, mas o que quero, sim. Preciso de 

informações e você as dará, de um ou outro jeito. Considere-
-me seu pior pesadelo.

Keet deixou-se cair sobre o banco, suspirando. A voz saiu 
ainda trêmula.

- O que deseja saber?
- Quem pagou pelo sequestro de lady Syla? Parte do dinhei-

ro saiu do seu banco. Quero saber de quem era e para quem foi.
- Não sei do que está fa...
O visitante estava atrás dele, com as duas mãos no seu om-
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bro, apertando, antes que terminasse sua fala. A dor que sentiu 
foi enorme e o fez resfolegar.

- Sei que sabe, sei que foi feito, mas preciso de valores e 
nomes. Cada vez que negar ou recusar o que peço, vou aumen-
tar a dor. Ela irá crescendo e chegará o momento em que irá 
desmaiar. Começarei de novo o processo, aumentando a dor a 
cada passo. Se quiser sentir dor, é com você. Ela vai chegar a 
tal intensidade que pode não resistir e morrer. Para mim não 
faz diferença.

O visitante repetiu a pergunta, apertando ligeiramente os 
ombros de Keet e esperou. Com voz trêmula o grande mestre 
começou a falar, dando nomes, valores e como as transferên-
cias haviam sido feitos e seu destino, na esperança de não 
sofrer mais, nem de que lhe fizessem novas perguntas. Mas 
elas vieram e, a cada passo, foi dando mais detalhes. Cerca de 
30 minutos se passaram até que o visitante o libertasse. Foi um 
alívio, mas ele não se retirou. Voltou a sentar-se e o encarou.

- Você pareceu sincero, mas não é minha única fonte de in-
formação. Seus dois colegas sendo confrontados. Vamos checar 
o que disserem com o que disse. Se tiver omitido detalhes ou 
escondido informações, considere-se um homem morto.

O visitante lhe disse, ainda, que não adiantava fugir, pois 
seria caçado. Não teria como voltar à sua antiga vida, pois se 
encarregaria pessoalmente de fechar seu banco, colocando a 
Krellior no seu encalço, e faria com que o Círculo soubesse o 
que tinha feito e a razão por ter feito, o que o deixaria desonra-
do junto de seus irmãos.

- São pequenas punições pela ignomínia que praticou. Se-
questro é ação vil e, mesmo que indiretamente, participou de 
um. Considere-se felizardo por não o matar imediatamente. 
Mas não espere clemência se me mentiu. Tem a última chance 
de me dizer a verdade completa.

Houve alguns segundos de silêncio e o grande mestre 
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voltou a falar. A história foi mais longa e o visitante a ouviu 
com atenção, fez perguntas, questionou detalhes e chegaram 
ao final. O visitante se levantou e se aproximou do apreensivo 
mestre, lhe fazendo vênia e, rapidamente, avançando. Quando 
Keet tentou reagir era tarde demais. Poucos segundos depois, 
estava prostrado, completamente apagado.

O visitante abaixou, pegou-o, jogou sobre o ombro e saiu 
pelo caminho secreto que o grande mestre iria fazer, mas no 
meio da jornada, cortou caminho e seguiu outro rumo até che-
gar a novo aposento, onde depositou Keet. Em seguida, saiu.

Tinha outro importante encontro.
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O HOMEM SEM NOME

Keoki Maik Saytha, chamado de Maique, era jovem e filho 
de comerciante de porte médio cuja loja ficava próximo do 
porto. A loja, em si, era pequena, acanhada para o tamanho 
do depósito ao lado, mas os Saytha – ali instalado há algumas 
gerações – eram fornecedores não só das casas nobres, mas 
dos prostíbulos e das mais importantes e caras tabernas de 
Ruttark. Seu comércio vendia de tudo um pouco, dos queijos 
de Veskos aos vinhos de Staoq. Produtos caros, seu estoque era 
pequeno, mas a reposição era constante e, por isso, se torna-
ram fornecedores constantes de quem buscava produtos de 
qualidade ou diferenciados e podiam pagar por eles. Único 
filho da família – cheia de mulheres – vinha sendo treinado 
para assumir o negócio, tocando-o. Estava repetindo o que seu 
avô fez com seu pai. A cada nova geração, o negócio ganhava 
nova faceta. Os Saytha não eram pobres, mas também não 
eram milionários, daí o envolvimento da família nos negócios.

Alto, moreno, olhos verdes, cabelos curtos e bem vestido, 
Maique era desejado pelas jovens casadoiras de Ruttark que 
tinham proximidade ou conhecimento com sua família. O fato 
de ser atlético e competir na Sukhha, um tipo popular de luta, 
contribuiu para torná-lo popular, mesmo tendo abandonado 
as competições em favor do aprendizado no negócio que iria 
gerir no futuro. Maique, a exemplo de sua família, tinha na re-
ligiosidade outra característica. Juntos, pai, mãe, irmãs e filho 
acompanhavam os ofícios religiosos pelo menos duas vezes 
por semana e o velho Maique tinha, ao longo dos anos, con-
quistado a amizade de vários sacerdotes. Um deles, era o gran-
de sacerdote do templo, que se transformou no tutor do novo 
Maique. O novo aprendizado foi logo transformado em negó-
cio pelo jovem empreendedor, que começou a fornecer óleo, 
velas e tecidos para os Seguidores da Luz, que os revendia aos 
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fiéis. A igreja e a família faturavam e os fiéis podiam mostrar 
seu respeito pelos Sete, gastando apenas alguns trocados.

Os Saytha estavam integrados à sociedade local e eram res-
peitados, mas a família tinha um segredo que guardava a sete 
chaves. O bisavô do jovem Maique foi o primeiro a participar 
da Urdak, a Ordem Serena do Templo, como era chamada há 
centenas de anos, vista como mística e que, na verdade, a maio-
ria jurava que era lenda, nunca tinha existido. Mas, ao contrário 
da crença, a Urbak Karamot Takvra não só existia, como era 
forte e tinha milhares de adeptos espalhados pelos nove domí-
nios. Em muitos casos, eles viviam sob os mantos dos Seguido-
res da Luz, a exemplo do grande sacerdote Mele Noi Syrivath, 
o mestre da ordem em Ruttark. Como ele, outros prelados a ela 
pertenciam e ensinavam seus princípios, incluindo as formas 
de luta que o jovem Maique aprendia e praticava, sob o manto 
do segredo, exigência para a aceitação do noviço. Pertencer à 
ordem era algo privado, honroso e que só podia ser dividido 
com outros integrantes. No caso da luta, era destinada apenas à 
defesa, só podendo usá-la para ataque em circunstâncias muito 
especiais e sancionada pelo grande mestre local.

O jovem Maique estava se valendo dessa exceção e apro-
vado por seu mestre usaria seus conhecimentos para ação 
ofensiva, não em proveito próprio, mas de forma altruísta, que 
iria beneficiar a comunidade e ajudar um amigo, necessitado 
de apoio. Sua tarefa era simples diante da educação e prepa-
ração que recebeu. Mas tinha, mesmo assim, que se preparar, 
cumprindo o ritual, que começou ao acordar. O início foi o 
banho frio, que o purificaria. Nu e ainda molhado retornou 
ao quarto, prostou-se e pediu aos Sete que o abençoassem, 
ajudando-o em sua tarefa e não permitindo que se ferisse. Só 
depois das preces é que se vestiu e saiu por uma porta lateral 
de sua residência. Quem o visse, não o reconheceria, pensando 
que pudesse ser um hóspede ou parente da família em visita à 
cidade. Era o que pretendia com a mudança. Não queria ser re-
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conhecido, nem chamar a atenção. Saiu andando calmamente, 
repassando o que faria. Queria chegar adiantado, esperando 
no local que o seu “alvo” aparecesse. Tudo tinha sido arranja-
do. Era só fazer o necessário.

nmnmnmnm

Bary Maro Azareen, um dos três grandes mestres do Círcu-
lo Dourado, estava apreensivo. Relutou em alinhar-se aos que 
seus pares tinham proposto, mesmo que o lucro fosse ótimo. 
Temia que informações vazassem e acabassem, ele e seus pares, 
expostos. Por precaução, não tomou parte direta nas negocia-
ções, embora fosse mantido informado sobre elas e a participa-
ção que cada um teria nos lucros, divididos por três, da mesma 
forma que os encargos. Quem estava à frente da transação era 
outro parceiro, não quem forneceria os recursos para a concre-
tização do plano. Ao se colocar à parte, achava que estava se 
protegendo podendo negar sua participação, mesmo com todos 
os cuidados tomados, no caso de algo dar errado. Maro, como 
os amigos o chamavam, havia acordado preocupado, mas não 
tinha como fugir da reunião com seus pares, até para não tirar 
dela a condição de normalidade, já que se repetia.

Um dos homens mais ricos de Ruttark e o maior distribui-
dor de bens do reino, Maro mantinha hábitos simples e um 
deles era acordar cedo. Tomava café da manhã frugal e che-
gava cedo à empresa, repassando as tarefas do dia com seus 
encarregados e definindo os compromissos a cumprir. A única 
exceção era quarta-feira, devido a reunião no Círculo. Sabendo 
de antemão que não iria para o trabalho, definia tarefas no dia 
anterior. Depois da reunião, ainda almoçaria no Círculo para 
só então ir para a empresa, instalada praticamente ao lado. 
Enquanto esperava o horário da saída, reviu compromissos, 
projetou ações, pensou no futuro e na expansão dos negócios. 
Faltavam cerca de 20 minutos para a reunião no Círculo e se 
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preparou para sair. Seu ajudante pessoal o estava esperando.
- Senhor, tenho uma encomenda que lhe é destinada.
O auxiliar lhe estendeu o envelope sem identificação onde 

se via o nome do grande mestre escrito em letras redondas e 
bem nítidas.

- Você sabem quem mandou Lari?
- Não sei, senhor. Bateram à porta, o criado atendeu e rece-

beu o envelope, que trouxe e me entregou. Como está em seu 
nome, não da empresa, não o abri.

Maro pegou o envelope e abriu, tirando de dentro a folha 
sem identificação. No meio dela, havia apenas uma frase escri-
ta na linguagem secreta do Círculo:

“Você foi traído. Se for a reunião será morto”. 
O auxiliar o viu ficar lívido e, preocupado, perguntou:
- Está se sentindo bem, senhor. Posso ajudar?
- Obrigado, Lari. É apenas pequeno mal estar. Vá até o Cír-

culo e avise que não estou me sentindo bem e não participarei 
da reunião.

O ajudante se apressou. Maro voltou a ler o bilhete e foi até 
a confortável poltrona próxima e se sentou. Quem é que tinha 
lhe enviado o aviso? E por que o tinha feito? Ficou absorto e 
levou um susto quando alguém lhe perguntou:

- Ficou assustado com o aviso, Maro?
Depois do salto na cadeira ao ouvir a pergunta e ver o jo-

vem alto e praticamente negro diante dele, perguntou:
- Quem é você e o que faz aqui?
- Sou um homem sem nome. E estou aqui em busca de in-

formações. Sua vida dependerá delas. Se me satisfizer, viverá. 
Se julgar que não está me contando o que sabe, irá morrer. A 
escolha é sua.

O poderoso distribuidor e grande mestre estava assustando 
e com a voz trêmula, novamente questionou:
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- O que deseja saber?
- Tudo relacionado ao sequestro de lady Syla M´Kura-Torg: 

envolvidos, valores, executores, local do cativeiro, resgate. To-
dos os detalhes.

- Não sei tudo, mas vou lhe dizer o que sei. Não quero 
morrer.

O jovem assentiu, fez sinal para que se levantasse e o levou 
para o quarto, em direção ao armário. Abriu a porta do lado 
direito e o empurrou para dentro.

- Não vamos falar aqui. Não é seguro. E não me diga que não 
sabe. Se tentar algum truque, vou arrastá-lo e depois jogá-lo na 
rua, nu e com um cartaz de assassino e sequestrador colado.

Maro abriu a porta secreta e tentou se adiantar, sentindo 
a mão de ferro no seu ombro, contendo-o e ao mesmo tempo 
lhe apertando, o que lhe transmitiu uma fisgada pelo ombro e 
braço, tornando-o dormente.

- O que sentiu é apenas amostra do que posso fazer. Se 
tentar mais uma vez fugir, a sensação que acaba de sentir será 
multiplicada por 10. Se não quer sentir dor, comporte-se.

Ainda com o jovem segurando seu ombro, Maro subiu a 
pequena escada escondida atrás da porta. Quarenta degraus 
depois o jovem pediu que virassem à direita. Andaram alguns 
metros em linha reta e chegaram a outra porta. Sem que lhe 
ordenasse, Maro a abriu. Do outro lado, novos aposentos, mais 
modestos que os anteriores, mas mesmo assim, confortáveis. 
Sentaram-se, com o jovem permanecendo ao seu lado.

- Aqui podemos falar. Pode começar.
- Vou lhe contar o que sei.
O orgulhoso comerciante, um dos homens mais ricos de 

Ruttark e grande mestre do Círculo Vermelho começou a falar. 
O jovem ouviu em silêncio por cerca de 15 minutos e começou a 
fazer perguntas. A cada nova explicação, nova série de questões 
lhe era posta. Maro estava estupefato. O jovem sabia tudo a res-
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peito dele e de seus negócios, incluindo os mais secretos. E tam-
bém tinha amplo conhecimento do que acontecia no Círculo. 
Confrontado e com medo de ser morto, foi se abrindo e entre-
gando o que sabia.  Quando terminou, sentiu-se aliviado, mas o 
jovem o olhava de forma enigmática, o que o deixou ansioso.

- Sua história está quase completa, mas tem lacunas. Quer 
preenchê-las voluntariamente ou deseja que o obrigue? De 
novo, a opção é sua.

- Não sei de que lacunas está falando. Pergunte, que vou 
responder.

O jovem lhe fez, então, a primeira pergunta. Maro arregalou 
os olhos e, quando articulava a resposta, veio-lhe um rápido 
pensamento: “Como ele sabe disso?”. Mas não tinha saída e 
respondeu honestamente, entregando-se, afinal. Ainda lhe 
foram feitas mais perguntas, que respondeu da forma mais 
correta possível. Parecia que o jovem podia sentir quando con-
tava apenas parte do que sabia. E isso o deixava cada vez mais 
em pânico, o medo aumentando com o interrogatório mais 
detalhado, até que as perguntas terminaram.

- As informações são boas, mas ainda estão incompletas. 
Quem pode completá-las.

- Quem liderou a ação foi o grande mestre Saamuel Malk. 
Se existe alguém que tem mais informações é ele. Juro que 
disse-lhe tudo o que sei.

- Sei disso. Terminamos. A vida é sua, mas não a mesma 
que tinha. Deve ficar na cidade até que eu, pessoalmente, lhe 
diga o contrário. Você não me verá, nem a ninguém, mas será 
vigiado. Se tentar fugir ou desaparecer, saberei. E se tiver de 
caçá-lo, considere-se morto. Ainda vamos precisar de você.

O jovem levantou-se e deixou a sala. Pouco depois, estava 
na rua, caminhando em direção a outra parte da cidade. Tinha 
um encontro e não queria chegar atrasado a ele.
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NENHUMA RESPOSTA

Saamuel Malk estava eufórico. Tinha convencido os codiri-
gentes do Círculo, os dois grandes mestres, a lhe darem apoio 
e conseguiu seu intento, alcançando o que pretendia. Havia 
demonstrado de forma clara – e era o que pretendia dizer a 
seus colegas de mando – a capacidade de empreender ações 
complexas e de risco que resultariam em lucro pessoal para 
seus associados e para o Círculo Dourado, a quem tinha de-
dicado a maior parte de sua vida. À mesa, tomando o café da 
manhã, Malk ensaiava o que diria a Keet e Maro. Iria medir as 
palavras, já que Maro foi o mais reticente, demorando a ade-
rir à ideia que lhe apresentara, mas superou suas reticências 
e o trouxe para o negócio. Mas não contou tudo a seus sócios, 
temendo que, se o fizesse, não participassem. E não podia 
tocá-lo sozinho, precisando deles, não só pelo apoio no Círcu-
lo, mas pelo lado financeiro. Ao terminar o café e se preparar 
para o encontro, Malk se sentia preparado para decisões drás-
ticas e considerava até a possibilidade de eliminar seus par-
ceiros. Tinha os meios e os iria usar, se houvesse necessidade, 
mas esperava não ser necessário.

Malk chegou cerca de 20 minutos antes do horário combina-
do para a reunião dos grandes mestres, foi para seu gabinete, 
reviu os dados que apresentaria, repassou seus argumentos, 
reforçando os lucros que obteriam e, quando se julgou pronto, 
foi para a sala de reunião, encontrando-a vazia. Não se surpre-
endeu. Os outros dois deviam estar chegando. Separou as pas-
tas que entregaria aos parceiros e colocou-as na mesa, diante 
de seus assentos. Consultando-a, poderiam seguir seu raciocí-
nio e, no final – pelo menos é o que esperava – aprovarem suas 
ações, satisfeitos com os resultados que conseguira. Absorto 
em seus pensamentos, não notou que o horário tinha se adian-
tado e seus parceiros não haviam aparecido. De repente, como 
se tivesse despertado, olhou para a sala vazia e ficou preocu-
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pado. Tanto Keet quanto Maro haviam confirmado o encontro 
e não eram de faltar à palavra dada. Será que tinha havido 
algum imprevisto que os afastou? Ao concluir o pensamento, 
viu chegar o auxiliar de Maro e o olhou com curiosidade.

- Senhor, o senhor Azareen pediu que lhe avisasse que não 
está se sentindo bem e, por isso, não participará da reunião. 

- Você sabe o que houve? 
- Não, senhor. Entreguei-lhe um envelope e, de repente, 

ficou lívido e meio trêmulo. Após me pedir que o avisasse, foi 
para seus aposentos, pedindo para não ser incomodado.

- Obrigado, Lari. Deseje melhoras ao grande mestre Maro 
em meu nome. Diga-lhe, ainda, que se precisar de alguma coi-
sa estou à sua disposição.

O auxiliar retirou-se. Malk aguardou mais um pouco a che-
gada de Keet. Quando já havia passado meia hora do horário 
combinado, achou que não mais viria e começou a se preocu-
par.  Ao longo dos anos em que juntos dirigiam o Círculo, os 
dois nunca haviam faltado às reuniões, fossem corriqueiras e 
programadas, fossem as extras, como a de agora. Ao retornar 
ao gabinete, a preocupação inicial começou a se transformar 
em medo e deu início às providências para se proteger. O 
primeiro passo foi deixar o escritório, saindo por uma porta 
lateral e dirigindo-se a outras dependências, atrás do Gran-
de Salão, área mais reservada e a que só os grandes mestres 
tinham acesso e, mesmo eles, tinham de usar códigos para 
entrar. Quando a porta se fechou, dirigiu-se aos aposentos que 
ali mantinha, de onde podia acionar sua rede de informações 
e tentar obter as razões de os outros dois não terem aparecidos 
e um deles nem ter avisado. Seguro, poderia acionar a grande 
rede que o Círculo mantinha a partir de comunicação com 
alguns dos auxiliares. Era hora de colocar o plano B em ação e 
o primeiro passo era vestir-se como o grande mestre que era, 
convocando, então, o primeiro auxiliar e acionando a rede, que 
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cobria a cidade, e rapidamente iria lhe trazer as informações 
desejadas. Com este intuito, dirigiu-se ao quarto e ao abrir a 
porta estancou, surpreso.

- Quem é você? Como foi que entrou aqui?
O estranho, confortavelmente sentado na grande poltrona ao 

lado da cama, lhe sorriu e ficou observando-o por um momento.
- Estas não são perguntas importantes. Aliás, são irrelevan-

tes. O que importa é a razão de eu estar aqui. Que tal refazer a 
pergunta. Sente-se, pois vamos ter longa conversa.

Amedrontado, Malk se aproximou da cama e sentou-se, 
mantendo alguma distância da cadeira onde o estranho con-
tinuava sentando, observando-o. Quando ele se acomodou, o 
silêncio era pesado e foi o visitante que o quebrou.

- Notei que está tenso. Existe alguma razão para a tensão? 
Será que é o fato de os seus amigos não terem vindo à reu-
nião? Está interessado em saber o que lhes aconteceu?

O grande mestre tomou coragem e partiu para a ameaça.
- Se acha que pode invadir estes aposentos – e mesmo o 

Círculo – e não sofrer consequências, está enganado. Posso 
chamar meus auxiliares e eles o colocarão porta afora.

- Por favor, chame-os. Se está tão seguro que será atendido, 
não vejo por que não chamá-los. Talvez gostem de ver o que 
lhe acontecerá. Se desejar, eu mesmo posso apertar todos os 
botões que tem escondido neste quarto. Quer que faça isso?

Antes de obter reposta, o visitante levantou-se e percorreu 
alguns pontos do quarto, apertando botões que, à primeira 
vista, não existiam. Ao terminar, voltou e sentou-se novamente 
na poltrona, esperando calmamente. Os minutos se passaram 
e nada aconteceu. 

- Acho que a ajuda que espera não virá, não é mesmo? É 
hora de começar nossa conversa.

- O que você quer saber?
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- Podemos começar com a primeira informação: Quem está 
por trás do sequestro de lady Syla M´Kura-Torg?

- Você enlouqueceu. Não sei do que está falando!
- Grande Mestre Saamuel Malk qual é a sua resistência 

para a dor?
Ao concluir a pergunta o visitante levantou-se, caminhou 

o espaço que o separava do grande mestre e sentou-se ao seu 
lado, colocando a mão direita sobre sua coxa e começou a 
apertar os dois lados, com a ponta dos dedos. Malk sentiu uma 
dor fina lhe subindo pela perna e a viu aumentar aos poucos 
de intensidade, dando-lhe a sensação de que o corpo inteiro é 
que estava doendo. Na medida que o sofrimento causado pela 
dor aumentava, também aumentava o seu medo, que tinha 
chegado quase ao pânico. O visitante aliviou o aperto e a dor 
foi cessando. Ele levantou-se e voltou à poltrona.

- O que fiz é apenas pequena demonstração do sofrimento 
que posso lhe impingir. Não adianta negar os fatos. Sei que 
você, Keet e Azareen foram os financiadores do sequestro. Sei 
os valores envolvidos e os lucros pretendidos. Vou repetir a 
pergunta e se não obtiver a informação vou fazê-lo desmaiar 
de dor. Sabe que estamos sozinho e que por mais que gri-
te ninguém irá ouvi-lo. A escolha entre sofrer ou não é sua. 
Quem está por trás do sequestro?

Malk olhou para o estranho e sentiu medo. Estava diante de 
uma encruzilhada. Qualquer rumo que tomasse lhe seria fatal 
e poderia morrer. Queria viver, mas tentaria manter o mínimo 
de dignidade e sua fortuna. Em poucos segundos considerou 
que era melhor falar, dando informações básicas, mas não se 
aprofundando nelas, apostando que o conhecimento do visitan-
te era restrito. Então, respondeu a pergunta, dando um nome.

- É um começo. Vamos detalhar a operação. Além deste 
nome, quero os outros envolvidos, mesmo que não saibam o 
que estava ocorrendo. Um novo aviso: se mentir, saberei que 
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está mentindo e será castigado. Seja honesto. Além de Keet e 
Azareen, quem são os outros financiadores?

O visitante levantou-se e ficou, de pé, ao lado de Malk, co-
locando uma das mãos sobre o seu ombro esquerdo. De início 
relutou, mas a dor aguda o fez mudar de postura e soltou a 
língua, dando os nomes que participaram, quantias envolvidas, 
como os contatos foram feitos e o grau de conhecimento do em-
preendimento de que estavam participando. Ao terminar, achou 
que tivesse satisfeito o estranho, mas não foi o que aconteceu.

- Ótimo. É um avanço. Mas não chegamos ao final. Aliás, 
estamos no início. Quem fez o contato e o contrato com a ir-
mandade?

Malk repetiu o primeiro nome que havia dado ao visitante e 
também o valor que havia sido pago pelo serviço. Explicou que 
apenas cuidou da parte financeira, não sendo responsável dire-
to pelo contato, tampouco pela ação decorrente da contratação. 

- Você sabia, desde o início, o que seria feito. Informou a 
seus associados que o empreendimento a que estavam se asso-
ciado era um sequestro?

- Não. Não os informei. Apenas lhe mostrei que, participan-
do, teríamos excelente lucro. Foi o lucro que os convenceu a 
participar.

O visitante comprimiu o ombro do grande mestre e foi 
como se, de repente, ele não mais sentisse seu braço e parte do 
lado direito do corpo.

- Pelos Sete, estou dizendo a verdade.
- Apenas parcialmente. Você escondeu deles que o lucro era 

muito maior e também não lhes contou que havia outros parti-
cipantes. Quero toda a verdade.

A mão permanecia no ombro e o lado esquerdo ainda 
estava dormente. O visitante brincava com os dedos, como se 
estivesse massageando-o, mas a cada vez que apertava, sentia 
sensação diferente. Não de dor, mas como se alguma coisa 
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estivesse falhando. E Malk falou. O visitante ficou satisfeito, 
mas não tinha terminado. As perguntas continuaram por mais 
20 minutos e, no final, o grande mestre tinha revelado toda a 
trama. 

- O que fizeram é execrável e imperdoável. Por enquanto, 
vai viver. Vou deixá-lo aqui à espera. Se lady Syla voltar sã e 
salva, vou libertá-lo. Se lhe acontecer alguma coisa, um arra-
nhão sequer, você é um homem morto. Não tente fugir. Não 
irá conseguir. Assim que o deixar vou trocar todos os segredos 
e comandos que dão acesso a estes aposentos. Ninguém con-
seguirá alcançá-lo. Ore aos Sete ou a qualquer outra divindade 
em que acredita para que o sequestro se resolva rapidamente. 
Se demorar, pode morrer de inanição.

O visitante dirigiu-se à poltrona, pegou nos seus braços 
e a empurrou para o lado direito. A parede atrás dela girou, 
abrindo-se. Caminhou até a passagem, mas antes de cruzá-la, 
voltou-se para o grande mestre Saamuel Malk.

- Senhor Malk, quando deixar este recinto – se o deixar 
– não o fará como grande mestre do Círculo Dourado. Tam-
pouco o deixará como o mais bem sucedido comerciante de 
Ruttark. Será um pária. Terá de desaparecer por completo. Só 
assim é que salvará sua vida.

O visitante cruzou a porta e a parede novamente se fechou. 
Malk ficou olhando para o espaço vazio por um tempo, mas 
acabou por levantar-se. Foi até um dos cantos do quarto e 
apertou um dos botões que o estranho não tinha apertado. 
Apertou a primeira vez e esperou. Nada aconteceu. Apertou a 
segunda, por mais tempo. De novo nada aconteceu. Tentou ou-
tros botões e nada. Nenhuma resposta. Usou todos os códigos, 
mas nada funcionou. Estava preso e nada poderia salvá-lo, a 
não ser o visitante, que não era bem vindo.

Pela primeira vez na sua vida de adulto, Malk sentou-se e 
chorou copiosamente.
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O ENCONTRO SURPRESA

O setor econômico de maior sucesso em Ruttark era o dos 
bordéis. Eles se espalhavam pela cidade e atendiam todos 
os segmentos sociais, do mais comum dos cidadãos ao mais 
elevado nobre. No universo da prostituição – feminina e mas-
culina – um nome se destacava: Cérebro Rosa. A casa possuía 
salão amplo, bar e restaurante muito bem equipados, oferecia 
as maiores iguarias do reino – e de Sazos – e confortáveis suítes 
onde os desejos carnais eram satisfeitos. Sexo, qualquer que 
fosse o gosto, significava dinheiro, muito dinheiro, e o Cérebro 
Rosa estava pronto para satisfazer quem o procurava ou fre-
quentava. Pelo elegante salão do prostíbulo os mais importan-
tes nobres passeavam, reuniam-se, bebiam, comiam e trocavam 
confidências sob os ouvidos atentos de prostitutas, garçons, 
serventes e acompanhantes os mais diversos. O Cérebro era 
uma das melhores fontes de informação da cidade. Sabendo 
juntá-las, poderiam proporcionar ótimos lucros. Ao mesmo 
tempo, talvez fosse o melhor e mais rentável negócio da cidade 
e o único bordel que era comandado por uma mulher.

A matriarca, que as meninas chamavam de “tia” e os outros 
empregados de “senhora”, era uma das partes mais visíveis do 
Cérebro Rosa e comandava a casa com mão de ferro. Quem 
não se submetesse às regras, era proscrito e proibido de nela 
entrar. O pequeno grupo de leão de chácara cuidava de fazer 
a ordem prevalecer. E não adiantava ser nobre. O que a “tia” 
ditava valia para todos. Dura de um lado e suave de outra, 
cuidava muito bem das “meninas” e “meninos” que colocava à 
disposição da freguesia, no que estava incluída ajuda para que 
poupassem parte dos seus ganhos, bem substanciais. A “casa”, 
como a chamavam, lhes proporcionava hospedagem e hotela-
ria, além de cuidados básicos de saúde. Os alojamentos, sepa-
rados para homens e mulheres, eram confortáveis, as refeições 
fartas e o atendimento dos criados rápido e cortês. No topo de 
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todo o processo estava a matriarca local, de quem dizia que 
havia sido prostituta, enriquecido e começado modestamente, 
até chegar à criação do Cérebro, que havia transformado em 
sucesso e em negócio vicejante.

O que poucos sabiam é que por trás de Akna Vera Ullyet, 
o nome da “tia”, havia outra figura, ele sim, o verdadeiro dono 
do local. Vera tinha parte na sociedade, mas era pequena, de 
apenas 10%, o que lhe proporcionava ótimos ganhos, mas nun-
ca se interessou pelo dinheiro. Seu maior prazer era ver a casa 
cheia, as pessoas bem atendidas e, sobretudo, suas meninas e 
meninos felizes com o tratamento que recebiam. Sim, ela tinha 
sido prostituta e juntara um bom pé de meia. Quando Amak 
Iskanderv lhe propôs a criação do Cérebro, aceitou de imediato. 
O poderoso mercador ficou nas sombras, apenas acumulando 
os lucros gerados pela bem azeitada casa de sexo. O arranjo 
foi bom para a “tia” e para o mercador, que já tinha repetido 
a experiência em outras cidades do reino e pretendia levá-la 
para algumas das cidades de Sazos. Sua maior dificuldade era 
encontrar tias capazes de assumir o mando e a condução dos 
novos empreendimentos. Mas este era apenas pequena parte 
de seus negócios, diversificados e em franco crescimento. Em-
preendedor e disposto a correr risco, estava aberto às propostas 
e foi por isso que havia embarcado em sua última jogada. Dela, 
reconheceu os riscos, anteviu os lucros e decidiu participar. De-
pois de iniciada, reconheceu o erro, mas era tarde para recuar.

Considerando-se exposto, Amak buscava caminhos para se 
prevenir. Sozinho em seu escritório e com uma pilha de papéis 
à frente aguardando sua atenção, estava pensativo. Uma das 
vias de fuga era o navio que partiria em dois dias, indo até Sa-
zos. Podia tomá-lo e desaparecer, pelo menos até que as coisas 
se acalmassem e lhe permitisse retornar. Outro, era retornar 
à montanha onde nasceu e viveu até a juventude. Também lá 
não poderia ser alcançado, ficando invisível. Qualquer que fos-
se o caminho, os negócios continuariam, pois já não atuava em 
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nível executivo, apenas diretivo e estratégico. A execução fica-
va a cargos de pessoas como Vera, a responsável pelo Cérebro. 
Presente ou não, os negócios continuariam. Decidiu que iria 
partir, mas não mostrar urgência. Também precisava justificar 
a saída. E foi pensando nela que mandou chamar o seu Geren-
te de Navegação. Mas não foi quem entrou em seu escritório.

- Bom dia, senhor. Vejo que é previdente e começa o ensaio 
para sair de cena. Mas já é muito tarde. Precisamos conversar.

O estranho alto, forte, moreno e esbelto, estava lhe sorrin-
do, um sorriso luminoso, mas que, com o olhar rápido que lhe 
deu, não conseguia esconder sua periculosidade. O mercador 
foi cauteloso.

- Estou sempre disposto a conversar, mas acho que não fo-
mos apresentados, senhor...

- Não fomos, mas não importa. Eu o conheço bem. Aliás, 
sei tudo a seu respeito. Conheço seus negócios, os abertos e os 
encobertos. É sobre um deles que precisamos conversar.

- Deve estar me confundindo com outra pessoa. Não tenho 
negócios encobertos. 

- Não! Então por que não assume ser o proprietário do Cére-
bro Rosa. Será que ganhar dinheiro com sexo é degradante e 
não quer se associar à atividade, nem ser visto como cafetão?

O rico mercador olhou o visitante de modo intenso, mas seu 
sorriso não tinha mudado. Também não havia nenhum sinal 
de alerta ou de apreensão nele. Quem seria ele? Por que estava 
ali, à sua frente?

- Está certo. Vamos conversar. O que deseja saber?
- Várias informações e as terei no final. De quem foi a ideia 

do sequestro de lady Syla?
- Não tenho a mínima ideia. 
- Resposta errada. Três dos seus associados nos disseram 

que sabe. De início, também não quiseram colaborar, mas os 
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grandes mestres Keet, Malk e Azareen acabaram falando. E os 
três afirmaram ser o responsável pela articulação da ação e o 
contato com quem o idealizou.

- Eles mentiram. Nada sei de lady Syla e, muito menos, de 
sequestro.

Acostumado aos blefes, estava começando um jogo em 
busca de saída. Na verdade, embora aparentasse calma, es-
tava abalado pela informação que o visitante lhe tinha dado. 
Confiou nos mestres e eles o traíram. Era preciso arranjar uma 
variante para escapar.

- Estou aqui não para ameaçá-lo, se é o que pensa. Vim lhe 
oferecer a saída. Se a quiser tomar, pode salvar sua pele e até 
parte do seu negócio. Se não a quiser, seu próximo destino 
será a Krellior e os porões do palácio real. A escolha é sua e é 
seu pescoço que está em jogo. Deixa lhe fazer um esboço do 
que está acontecendo e o que pode vir.

O visitante resumiu as informações, de como o sequestro 
havia sido planejado e executado, quem o havia executado e 
quem o planejou, as quantias envolvidas, como foram transfe-
ridas, quem participou do “consórcio”, o lucro pretendido e os 
objetivos da operação. 

- Como pode observar temos apenas uma lacuna. É para 
preenchê-la que vim procurá-lo. Estou propondo colaboração 
voluntária, mas posso obrigá-lo a falar. Sua colaboração pode 
ser indolor, se de sua iniciativa, ou muito dolorosa, se a inicia-
tiva for nossa. Mas uma vez, a escolha é sua.

O mercador estava perplexo. Como o jovem tinha consegui-
do as informações? Precisava agir e, pensando na sua seguran-
ça, tinha uma arma à mão. Agindo rapidamente conseguiria 
surpreender o visitante e foi o que tentou. Mas não resultou. 
Quando a arma apareceu, ele já não estava à sua frente, mas 
ao lado e sua mão ia em direção a seu punho. Foi como se uma 
garra de aço o tivesse segurado. Seu braço foi imobilizado e 
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ao tentar movê-lo a única coisa que conseguia era aumentar a 
dor. O visitante estendeu a outra mão e suavemente, lhe tirou a 
arma da mão, segurando-a pelo cano.

- Sua tentativa de ataque é a confissão de que sabe. Por isso, 
vamos mudar a abordagem. Levante-se.

O maior e mais importante mercador do reino estava assus-
tando e ficou em dúvida. De repente, sentiu-se puxado para 
cima. Perplexo, viu que o jovem lhe segurava o ombro e, apa-
rentemente, sem esforço o puxava, levantando-o e arrastando 
em direção à discreta porta no fundo do escritório, abrindo-a 
e empurrando-o em direção ao espaço que tinham à frente. 
Assim que a porta fechou, Amak ouviu a voz de comando lhe 
ordenando: “Sente-se”! Foi como se seu cérebro estivesse sendo 
comandado de fora e sentou-se. O visitante pegou a cadeira 
próxima e a colocou em frente dele, também se sentando.

- Estenda as duas mãos com as palmas para cima.
Relutante, foi o que o mercador fez. O visitante as segurou, 

colocou os polegares em um dos pontos da palma e apertou. A 
dor subiu pelos ombros e invadiu o cérebro. Tentou gritar, mas 
o grito não lhe saiu. Suas mãos foram soltas e ficaram dormen-
tes, mesmo balançando-as para ativar a circulação.

- O que sentiu foi apenas uma pequena demonstração do 
que lhe acontecerá se não me der respostas e as informações 
que quero. No final, a dor vai lhe matar e não conseguirá se-
quer, gritar. Os nervos da fala serão bloqueados. Irá sofrer em 
silêncio. Vou repetir o que já disse: a escolha é sua. A primeira 
pergunta que tem de responder é: Quem está acima de você 
neste plano?

O visitante segurou-lhe novamente as mãos e esperou al-
guns segundos. O mercador o olhava apreensivo, de olho nos 
seus movimentos e começou a balbuciar. Uma ligeira pressão 
lhe fez elevar a voz e saiu o nome de um lugar. Tinha feito 
a escolha. Havia sido quebrado. Não mais poderia esconder 
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qualquer tipo de informação.
O interrogatório durou cerca de uma hora. Nele, o visitante 

minudenciou a ação, do planejamento à execução do sequestro 
e suas ações seguintes, como valor do resgate, onde seria de-
positado, quem o partilharia. Mas o que queria ouvir e que, no 
final, acabou saindo fácil, era a mente por trás de tudo. Quan-
do a viu revelada, ficou surpreso. Imediatamente começou 
a explorar o contexto. Foram mais 10 minutos de perguntas, 
respostas, explicações e novas perguntas e respostas.

- Ótimo. Acho que terminamos.
Ao ver a esperança nos olhos do mercador, o visitante vol-

tou a sorrir.
- Vejo esperanças nos seus olhos. Mas ainda não está livre. 

Há um novo passo e vamos precisar de você, assim como de 
seus associados. Vamos reuni-los em um só lugar, o que repre-
senta uma pequena mudança nos planos. Vou lhe dizer o que 
fará.

Os dois deixaram a sala encoberta e voltaram ao escritório. 
Amak chamou seus Gerentes e, dessa vez, eles atenderam 
prontamente. Levou-os e ao visitante para a sala de reunião, ao 
lado de seu escritório.

- Quero lhes apresentar Aniyar Salemi, filho de um dileto 
amigo. Ele veio ao meu encontro em busca de ajuda, o que me 
deixará ausente por uns dias. Pretendo ainda hoje partir para 
Usmait. Vamos sozinhos, para ser mais rápidos. Enquanto es-
tiver fora, quero que cuidem dos negócios. Volto o mais rápido 
que puder.

Os Gerentes foram dispensados e Amak Iskanderv saiu 
em companhia do jovem visitante. Do lado de fora, dois belos 
garanhões os estavam esperando. Montaram e saíram despre-
ocupados, conversando.
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A CASA SEGURA

Peet estava exausto, mas não era tempo de descansar.  Junto 
com Maique e Cyran vinha fechando os elos que levaria ao 
completo esclarecimento do sequestro, a punição dos culpa-
dos e que, infelizmente, iria deixar uma trilha de cadáveres. 
Eles estariam pagando com a vida a ambição e a ousadia de se 
envolverem no sequestro de uma das mais importantes nobres 
dos nove domínios. Ele estava quase no final, mas lhe faltava 
um pequeno detalhe: uma casa segura onde Syla pudesse es-
perar o final dos acontecimentos. Era o que estava procurando 
e que tinha acabado de encontrar.

Syla, por sua vez, estava ansiosa, presa em uma casa estra-
nha, sem que pudesse sair ou falar com alguém. Estranhou 
que os brutamontes que lhe faziam guarda tenham sumido 
e, no lugar deles, aparecessem outros homens, que estavam 
sempre vigilantes, mas que, a exemplo dos primeiros, não lhe 
disseram nada. Tinha tentado várias vezes e de várias formas, 
mas eles pareciam que não a entendiam. Será que eram sur-
dos? Foi seu primeiro pensamento, mas os viu conversando 
entre eles e constatou que ouviam muito bem e também fala-
vam, só que numa língua estranha, que não entendia.

Vigilante, Syla viu chegar um estranho à casa onde era 
mantida cativa. Era alto, moreno, queimado de sol, com o 
cabelo avermelhado, como o seu, vestia roupas boas e andava 
de modo engraçado, como se estivesse se equilibrando, balan-
çando de um para o outro lado. O que ele estava fazendo ali? 
Será que tinha a ver com os seus sequestradores? Ficou alerta. 
Talvez ela tivesse se assustado menos se visse que junto do es-
tranho vinha uma mulher, quase da altura dele, mas diferente 
dele, vestida com roupas simples, como se fosse uma criada.

O estranho chegou próximo da porta e esperou até que ela 
fosse aberta. Despreocupado, entrou e Syla se afastou ficando 
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longe. A porta foi fechada e os guardas se afastaram. Só então 
é que o estranho de moveu, olhando em volta e indicando à 
mulher que inspecionasse a casa. Ela fui cumprir sua tarefa e 
Syla, amedrontada, esperou que lhe dissessem alguma coisa. 
O estranho esperou até que a mulher voltasse e lhe falasse 
algo em uma língua estranha. Ele assentiu com a cabeça e, 
finalmente, falou.

- Lady Syla, não tema. Estou aqui a mando de lorde Loxias 
van der Vliet. Ele quer ter certeza que está segura. Infeliz-
mente, ainda não podemos levá-la de volta ao palácio. Não é 
seguro. As coisas estão se resolvendo e é por isso que não pode 
voltar, ainda.

O estranho, depois de lhe dar alguns detalhes do que tinha 
havido, disse-lhe ter uma carta para ela. E a estendeu. Syla pe-
gou-a e a abriu. Era do Peeter. Nela, ele lhe dizia que precisava 
ter um pouco mais de paciência e, também, que iria mudar de 
casa. Quem a levaria era a Moitse, que era de sua absoluta con-
fiança. Ela teria outras ajudantes que a iriam ajudar e, também, 
facilitar a vida de Syla. 

“Amor, peço que faça o que a Moitse – e quem a acompa-
nhar – lhe pedir. Tenho absoluta confiança nela, que ficará 
todo o tempo ao seu lado. A mudança é necessária para sua 
segurança. Vamos leva-la para um local em que só nós – eu e 
meu pai – sabemos que estará. Seja paciente. O que meu pai e 
os outros líderes de domínio estão fazendo é para a segurança 
de todos, mas principalmente para a preservar e evitar que 
corra riscos”.

Depois de dizer que estava com saudades dela e esperava 
vê-la o mais rápido possível, havia terminado o texto com um 
“Eu te amo”. Era a primeira vez que Peet afirmava que lhe 
amava e ficou feliz. Faria o que seu amado pedia, mesmo que-
rendo estar fora da casa e de volta ao palácio e à proximidade 
com Peet.
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- Lady Syla, a Moitse a que lorde Peeter referiu-se é que está 
aqui. Já checou as condições dessa casa e como sair dela sem 
chamar a atenção. Ela irá voltar comigo e, mais tarde, retor-
nará aqui, acompanhada. Será quando será levada para outra 
residência. Ele irá cuidar da sua segurança. Pode confiar nela.

Com os recados dados e, na opinião dele, as coisas acerta-
das, fez uma vênia, despediu-se e, junto com Moitse, deixou 
a casa. Syla ficou na expectativa da sua mudança, mas no 
restante do dia nada aconteceu. Ela entediou-se e decidiu que 
poderia tirar uma soneca. Acordou com barulho de abertura 
da porta e ficou amedrontada. Será que seria Moitse ou a tinha 
descoberto? 

- Lady Syla, é a Moitse. Se der licença vou até seu quarto. 
Precisamos conversar e prepará-la para sairmos daqui e ir 
para a outra casa.

Aliviada, levantou-se e abriu a porta para a jovem mulher, 
que estava totalmente diferente da primeira vez que a tinha 
visto. Junto dela haviam duas outras jovens. Uma tinha o seu 
perfil e altura, com os cabelos avermelhados como o dela.

- Lady Syla preciso que se disfarce, transformando-se em 
uma das minhas ajudantes. Como fomos três a chegar à casa, 
também seremos três a sair. Uma vai ficar e para quem não es-
tiver muito perto ou se já a tiver visto aqui, nunca saiu da casa. 
Para todos os efeitos Lady Syla, continuará aqui.

Prática, Moitse fez sinal às ajudantes e a transformação 
começou. Uma delas, pouco depois, parecia uma sósia de Syla. 
A nobre tinha mudado completamente, ganhando ar de ple-
beia, vestes adequadas de uma acompanhante. Moitse conferiu 
e reconferiu a mudança feita em Syla. Satisfeita, disse-lhe que 
iriam sair e que as duas deveriam andar ao seu lado, de forma 
que ficassem próximas.

- Moitse, você tem certeza que podemos fazer isso de forma 
segura?
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- Tenho, lady Syla. Estamos seguras. Ao longo do percurso 
que iremos fazer tem gente que está de vigília. São homens 
de Peet e das casas nobres, disfarçados. Se houve qualquer 
problema, eles entram em ação. Sua segurança e a nossa estão 
garantidas.

Antes que saíssem houve uma encenação. Com a porta da 
casa aberta, sua primeira ocupante veio até próximo dela e se 
despediu das que estavam partindo. Era como se uma visita 
de cortesia entre amigas estivesse terminando.

nmnmnmnm

Após 30 minutos de caminhada em que fizeram várias vol-
tas as três jovens chegaram a uma casa grande com um belo 
jardim na frente. Moitse adiantou-se e abriu o portão indo di-
retamente para a entrada principal, abriu a porta e fez sinal às 
acompanhantes para que esperassem. Entrou e pouco depois 
estava de volta. As duas outras entraram. Moitse levou Syla 
para o quarto e ela se trocou, voltando a ser a nobre, ajudada 
por alguém que estava na residência e que vestiu as roupas 
que tirou. Moitse explicou que como três pessoas tinham che-
gado, também três iriam sair.

- Moitse, não estou entendendo, você vai me deixar sozinha?
- Não lady Syla. Estamos aguardando alguém que lhe irá 

acompanhar até que eu possa voltar.
Tão logo terminou de falar, houve um chamado do lado de 

fora. Movendo-se devagar Moitse foi até a porta, observou e 
fez sinal a Syla que alguém estava chegando. O que ela viu foi 
alguém alto, queimado de sol, mas diferente de quem havia 
lhe encontrado anteriormente. Ele a olhou sorridente.

- Lady Syla, está segura. Temos gente vigiando a casa e 
nada lhe acontecerá. Mais tarde a Moitse irá voltar e fazer-lhe 
companhia. Além dela terá duas outras acompanhantes. Elas 
são de confiança e treinadas. Além disso, temos vigilância na 
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área durante o dia todo. Se olhar, não verá ninguém, mas eles 
estão lá e aparecerão se necessário. 

Moitse, suas acompanhantes e o estranho se preparavam 
para sair quando houve outro chamado à frente da casa. Os 
três se separaram, como se estivessem prontos para entrar 
em ação. Moitse, movendo-se como um felino, foi até a jane-
la próxima da sala e checou o que e quem era. Sem que Syla 
visse, sorriu. Ao virar-se fez sinal para que ficassem, desceu as 
escadas, abriu a porta principal e o portão. O visitante entrou, 
passou pelo jardim, entrou na casa mas não subiu. Apenas 
Moitse o fez.

- Quem era, Moitse, ele já foi embora?
- Não lady Syla. Ele está no quarto da entrada e daqui um 

pouco mais vai subir. Acho que será uma surpresa que a irá 
agradar. Não fazia parte do que combinamos, mas não ficou 
surpresa que tenha vindo e acho que tem uma razão especial.

Syla não sabia o que esperar, não gostava de surpresas, nem 
de esperar, mas Moitse não disse mais nada. Pouco depois, 
houve barulho de passos na escada. Syla acompanhou a subi-
da tensa. Ao ver quem chegava foi como se uma mola a tivesse 
acionado. Levantou-se em um pulo e saiu correndo em direção 
ao visitante.

- Peeter! Peeter!
Ela atirou-se nos braços dele, que a abraçou, puxando-a de 

encontro ao seu peito.
- Princesa, fique calma. Desculpe por não poder avisar, mas 

ainda estamos enfrentando perigos. Vim rapidamente para lhe 
dizer que está segura, que pode confiar inteiramente na Moit-
se e que temos gente nas proximidades que controlam a rua e 
qualquer movimento estranho será detetado e, se necessário, a 
ação devida será tomada.

Terminado o longo abraço, os dois sentaram-se juntos e 
ficaram conversando. Moitse e suas acompanhantes saíram, o 
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mesmo acontecendo com o estranho. Quando se viu sozinha 
com Peeter, ela perguntou:

- Quem são essas pessoas, Peeter? Por que estão participando?
Explicou que, no caso de Moitse e dos dois estranhos que 

a foram procurar, eram amigos. Foram usados por serem de 
Ruttark, pessoas comuns, que não despertavam nenhuma 
suspeita e, por isso, podiam andar normalmente pela cidade. 
Se usasse gente do seu pai ou de outros nobres, eles acabariam 
sendo notados e denunciariam a existência de alguém impor-
tante na casa em que estava. Era um dos meios que estavam 
usando para protegê-la até que pudesse retornar ao palácio.

- Você ficará aqui, comigo?
- Gostaria, princesa, mas não posso. Só vim aqui por meu 

pai permitir. Ele teme que, devido ao que está acontecendo na 
cidade, eu possa ser ameaçado. Não queria permitir minha 
vinda, mas o convenci que precisava tranquilizá-la, mas me 
comprometi a voltar o mais rápido possível. Vou esperar que a 
Moitse volte e, então, retornarei ao palácio, ficando sob a guar-
da do meu pai.

Não era o que ela queria ouvir, mas sentindo que ficava pre-
ocupada, puxou-a para ele e lhe deu um longo beijo. Ela rela-
xou, encostou-se no seu ombro, abraçando-o e sentindo-se feliz 
por tê-lo ali e por saber que o teria ao lado pelo resto da vida. 

nmnmnmnm

Para Syla, parecia ter passado poucos minutos quando 
Moitse voltou. Com ela, vinham duas outras mulheres diferen-
tes das anteriores que lhe acompanharam. Ela chegou, chamou 
Peet ao lado e conversou com ele em voz baixa por algum 
tempo. Na maior parte do tempo, ele ouviu, balançou a cabeça 
várias vezes e pouco falou. Quando terminaram, aproximou-
-se novamente de Syla e a abraçou.
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- Princesa, tenho de ir. A Moitse vai tomar conta de tudo. 
Fique tranquila, pois está segura. Se meu pai e os chefes de do-
mínio permitirem, voltarei o quanto antes e espero levá-la de 
vez para o palácio. Até que isso aconteça, faça o que a Moitse 
lhe pedir. Antes de pensar nela, irá pensar em você e na sua 
segurança. Ela sabe o que está fazendo e confio nela e peço 
que também confie.

Sem se importar com a presença de Moitse, Peet beijou Syla 
e encaminhou-se para a escada. Quando ela quis acompanha-
-lo, fez sinal de negativo.

Ela não viu, mas quem saiu da casa não foi o nobre que 
amava, mas outra pessoa, completamente diferente.
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- O Peet não é exatamente quem pensa, lady Syla.
A jovem nobre levantou a cabeça e olhou interrogativamen-

te para Moitse. Tinha três dias que estavam juntas e a estranha 
mulher a deixava encantada, não só pelas histórias que lhe 
contou, mas pela independência e iniciativa, ajudando Syla a 
se transformar, retirando-a da casa onde tinha sido mantida 
em cativeiro e a levando para outro local, mais amplo e luxuo-
so, que não tinha a mínima ideia de onde ficava e nem a quem 
pertencia. E lhe contou, ainda, que era guerreira, havia fugi-
do e encontrado guarida em Ruttark graças à ajuda de Peet, 
dizendo-se orgulhosa de ter ajudado a desvendar o sequestro 
e revelar alguns de seus participantes. 

- O que quer dizer com isso, Moitse? Não entendi, mas 
fiquei curiosa.

- Desculpe, lady Syla. Não devia ter falado. Se alguém tem 
de lhe contar é o Peet, não eu. Quando tiver oportunidade 
deve perguntar a ele. Na certa, lhe dirá.

- Posso fazer uma pergunta pessoal? Você já dormiu com o 
Peeter?

- Não, lady Syla. E sabe por quê? Por que nunca me pediu. 
Vendo o olhar de espanto pela sua franqueza, Moitse sorriu 

e ficou olhando-a fixamente, fazendo com que enrubescesse e 
baixasse os olhos.

- Esta é uma das diferenças do Peet, lady Syla. Qualquer 
outro homem tentaria me levar para a cama, mas não ele. Fui 
acolhida e ajudada, mas nunca quis tirar vantagem da ajuda 
dada. O que ele recebe de retorno, como protegê-la e a tirar do 
cativeiro, é espontâneo. Sou eu que me disponho a ajudar, não 
ele a me pedir.

- Desculpe ter lhe perguntado, Moitse. Mas é que conheço 
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tão pouco do Peeter. Sim, me apaixonei por ele. Senti que era 
diferente, mas o que ouvi dele foram as fofocas das outras 
moças no palácio. Não creio que saibam muito, pois nunca se 
afastavam do ambiente em que vivem. Em Staoq tenho liberda-
de, falo com auxiliares do meu pai, converso com comuns e isso 
me deu uma imagem diferente. Não é o que ocorre com as fi-
lhas dos nobres que aqui vivem. Parecem viver em uma bolha.

- Não sou a pessoa adequada para lhe falar sobre nobreza. 
O único nobre que conheço é o Peet. Sei que é diferente, mas 
não como é esta diferença. Meu julgamento se dá em relação 
ao que me dizem e vendo o comportamento de outros nobres. 
Já que me fez uma pergunta pessoal, deixe lhe fazer outra: O 
que sabe sobre sexo, agora que vai se casar com o Peet?

Syla voltou a sentir o rosto quente, ficou encabulada e de-
morou a responder.

- Muito pouco. Li às escondidas um livro que alguém me 
emprestou.

- Foi o que imaginei. Vou trazer alguém aqui que poderá lhe 
falar deste assunto com grande conhecimento de causa.

nmnmnmnm

Syla acordou, espreguiçou-se na cama, lembrou-se da con-
versa do dia anterior e ficou pensando na enigmática mulher 
que Moitse era. Quem na verdade era ela? De onde tinha 
vindo? O que a fizera vir para Ruttark? Decidiu que iria fazer 
as perguntas e desvendar a história de alguém que, se lhe 
intrigava, a havia conquistado. Queria que lhe dissesse o que 
mais sabia de Peet e imaginou como seria a vida ao lado dele. 
Na certa não seria monótona. Levantou-se e se vestiu, saindo 
para o café da manhã, já servido e com duas “criadas” a pos-
tos para ajudá-la, caso necessitasse. Moitse havia lhe dito que 
elas pouco sabiam da língua comum, mas eram de confiança. 
Sentou-se e se serviu de um pedaço do bolo. Ao dar o primeiro 
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bocado, Moitse chegou acompanhada de outra mulher, a mais 
bela que já tinha visto.

- Lady Syla, esta é a Larnia. Acho que sua conversa com ela 
será bem instrutiva. 

Syla instintivamente as comparou. Tinham praticamente a 
mesma altura e corpo muito semelhante. Eram altas, esguias, 
com cabelos negros e fartos e a mesma tonalidade de pele. Se 
dissessem que eram irmãs, as pessoas acreditariam. A maior 
diferença entre as duas estava nas roupas. Moitse vestia-se 
como comum, de maneira simples e confortável. Larnia ves-
tia-se com mais elegância e sua roupa era de tecidos de maior 
qualidade. Além disso, seus cabelos pareciam melhor cuida-
dos e eram presos com um vistoso prendedor.

- Venham, sentem-se. Acompanhem-me no desjejum.
- Obrigado, lady Syla, aceito. A Ynma praticamente me ar-

rancou da cama. Podemos conversar enquanto comemos.
- Quem é Ynma? Não conheço ninguém com este nome.
- Desculpe lady Syla, pensei que sabia. Este é o nome íntimo 

da Moitse. Ela pertence a um povo que dá sempre dois nomes 
aos filhos, como é o caso dela que se chama Moitse Yntema. 
Depois vem o sobrenome, que é Veen. Só que o segundo nome 
é abreviado para o que chamam de “nome íntimo”, usado pe-
los familiares e pelos amigos mais chegados. Apesar de ser-
mos de locais diferentes, tornamo-nos amigas e, por isso, é que 
a chamo assim.

- Não é apenas um apelido?
- Não. É diferente. O Vigilante é um apelido, não nome ínti-

mo. É o mesmo caso da Loba. Um e outro tem nome, mas em 
suas terras são conhecidos pelo apelido. No caso da Moitse, é 
diferente. Só quem é íntimo dela é que sabe.

- Espera, está me deixando confusa. Quem é o Vigilante e 
quem é a Loba?

Moitse tomou a dianteira e resumiu as lendas do Vigilante 
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e da Loba, de quem Larnia era prima e, por isso, acabou rece-
bendo a proteção do marido da Loba, que era conhecido como 
Vigilante. Os dois eram amigos de Peet e foi através dele que o 
havia conhecido e sido ajudada. Foi Peet também quem ajudou 
o Vigilante a proteger Larnia.

- Lady Syla, preciso sair. Confie na Larnia. Estou segura que 
ao final da conversa ela lhe terá instruído sobre muitas coisas. 
E não acredite nesse jeito frágil. Se necessário, pode se trans-
formar em alguém mortal.

Moitse deu uma grande gargalhada e saiu. As duas ficaram 
em silêncio, observando-se. Cada uma curiosa sobre a outra. 
Terminaram de comer e foi Larnia quem tomou a iniciativa.

- Deve estar perguntando por que a Ynma me trouxe aqui. 
Não preciso esconder. Sou o que chamam de prostituta de 
alto luxo. Satisfaço homens que podem pagar o valor que 
cobro. Pode parecer estranho, mas é um trabalho. Para fazê-
-lo, aprendi. E foi este aprendizado que me levou à fuga, pois 
seria morta se continuasse com minha família. Felizmente, a 
Eirika tinha vindo para cá e vim procurá-la. O Cyran me pro-
tegeu com a ajuda do Peet. Sou muito grata aos dois e, como 
no caso da Moitse, sempre que posso os ajudo. É um meio de 
retribuir o que fizeram por mim. Só por isso é que vim lhe 
falar. Acho que podemos começar com perguntas. Faça-as e 
vou respondê-las.

Antes que Syla assentisse, ela virou-se para as duas auxilia-
res e lhes falou em uma língua estranha:

- Raqa ik oruma omd sromth throth mu uma dethirb
As duas acenaram com a cabeça e deixaram a sala. Syla 

ouviu quando trancavam a porta, ficando com a certeza que, 
no caso de problemas, eram capazes de dar a vida por ela. E 
pensou: “Como Peet consegue isso?”.  Fez a primeira pergunta, 
prontamente respondida por Larnia. A parte de perguntas e 
respostas durou cerca de duas horas. Quando Syla já não mais 
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tinha o que perguntar, Larnia levantou-se e fez sinal para que 
fossem para o quarto e pediu que se despisse, fazendo o mes-
mo. Syla ficou admirada com a tatuagem no ombro direito de 
Larnia, bem próximo da articulação do braço.

- Posso perguntar o que quer dizer a tatuagem?
- Claro. Não é segredo. É uma tatuagem ritual. Falei dos 

meus estudos. A tatuagem é a comprovação de minha gradu-
ação e também quem me fez fugir, quando meus pais desco-
briram que tinha me juntado à Urdak. Na minha terra há um 
grande medo da ordem, que é considerada algo do mal. As 
pessoas não a conhecem e não sabem que não é nada disso. 
Graças ao treinamento que recebi consegui fugir. E ele me 
permite viver aqui.

Syla perguntou o que era a Urdak e Larnia lhe explicou, 
sem entrar em muitos detalhes. Depois, chamou-a para a 
cama, onde se sentaram. Havia chegado a hora da aula prática 
e a professora foi mostrando, com toques gentis, as partes do 
corpo feminino que podiam ser explorados e como deviam ser 
feitos. Também lhe disse o que a maioria dos homens esperava 
das mulheres, que podiam lhes dar muito mais, aconselhando-
-a a fazer isso com Peet. O curso rápido terminou praticamente 
à hora do almoço e as duas ficaram conversando. Próximo da 
hora de se despedir, Larnia novamente a surpreendeu.

- Syla, Peet, o seu homem, é um herói do reino. O que ele fez 
era para transformá-lo em lenda. Mas não é o que acontecerá, 
pois poucos saberão qual foi seu verdadeiro papel. Casos de 
sequestro dificilmente terminam bem. A prova do sucesso de 
Peet é o fato de estar viva e seus sequestradores presos. A ação 
dele provocará mudanças nos domínios e no reino. Ele foi a 
mola de tudo e o fez longe dos holofotes, sem chamar nenhum 
mérito para ele. Peet é um homem notável. E se foi escolhida 
por ele, não o perca. Talvez a Ynma lhe tenha dito, mas o seu 
Peet não é quem parece ser. Sim, é um cavalheiro de espírito 
nobre, que ajuda os outros sem nenhum interesse. Mas o seu 
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ar doce esconde outro lado. Ele é também mortal e foi este lado 
que o transformou em herói anônimo. Pode dizer a ele o que 
estou lhe dizendo. Provavelmente, irá sorrir.

- Acho que está exagerando. O Peeter parece tão indefeso 
quanto eu.

- Este é o segredo, lady Syla. Pareço uma mulher perigosa? 
Certamente dirá que não. Se quisesse, poderia matá-la usando 
apenas as mãos. A Ynma pode fazer isso com dois dedos. E 
neste quesito, o seu homem está muitos degraus acima de nós. 
Não precisa acreditar em mim. No dia em que estiverem nus, 
olhe seu peito. Acima do mamilo esquerdo verá a tatuagem, 
que é inconfundível. Somente os adeptos de grau um, que é 
o mais elevado, é que a recebem. E ele, pelo que soube, foi a 
pessoa mais jovem a alcançar este grau.

Larnia frisou que não devia ter lhe contato, mas achou que 
deveria saber e explicou como era a tatuagem e o que signifi-
cava. Composta de cinco círculos que diminuem. O primeiro 
é circundado por triângulos isósceles – mais pontiagudo. O 
segundo, por triângulos equiláteros, em que os ângulos são 
idênticos. O terceiro círculo é uma linha fina, em cinza. O 
quarto e o quinto são linhas mais grossas que o terceiro, em 
preto. No centro do quinto círculo, existe um quadrado divi-
dido diagonalmente gerando quatro triângulos cujas bases se 
opõem. Em cada um deles existe um dos símbolos dos elemen-
tos – água, fogo, terra e ar. O conjunto significa a força a vida.

- Não devia lhe dizer isso, mas acho que deve saber para ver 
a importância do homem que tem. 

- Quem mais sabe deste segredo dele? Como você desco-
briu? Dormiu com ele?

- Não para a última pergunta, jovem lady. 
Larnia confessou ser apaixonada pelo Peet  - e que as ou-

tras meninas também eram - e que várias vezes havia tentado 
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levá-lo para a cama. E que só tinha descoberto que pertencia 
à Urdak por fazer parte da mesma ordem, só que em grau 
muito inferior ao dele. Poucas pessoas conheciam seu segre-
do. Desconfiava que possuía outras habilidades, ensinada por 
Cyran, que fora guardião da Liga dos Escorpiões e um de seus 
maiores mestres, e pela Eirika, exímia em técnicas de combate. 
Confrontados, os dois negaram, mas Peet sabia quem eram, 
o que dava um indicativo de sua capacidade e da colaboração 
entre eles.

- O Peeter corre risco? Pode ser atacado?
- Fique tranquila. O nosso herói não corre riscos. O resul-

tado da ação que empreendeu vai torná-lo intocável. Além do 
mais, seu segredo está bem guardado e não sou eu que vou 
revelá-lo. Cuide bem dele. Desejo-lhe ótima vida ao lado do 
seu herói. 

Larnia foi embora, as auxiliares entraram e serviram o 
almoço. Syla ficou pensativa enquanto comia. Em sua men-
te começava a se formar nova imagem de Peet e, de repente, 
como em um insight, lhe veio a revelação de que não foi ela 
quem o conquistou, mas que havia sido por ele completamente 
conquistada. 

O grande herói a havia escolhido. Era o que lhe bastava.
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 O HEROI APAIXONADO

- Moitse você sabe quando o Peeter virá me buscar?
- Não sei lady Syla. Depois de tirá-la do cativeiro, onde nos 

falamos, não mais vi o Peet. Estive com o Cyran e a Eirika e 
eles também não o tem visto. Ele parece ter sumido. 

- O que está acontecendo?
- Lady Syla para ser sincera ninguém sabe. Há muitos 

boatos na cidade. Dizem que os três grandes mestres do Cír-
culo Dourado foram presos, que o comandante da Krellior foi 
demitido e preso e que existem outras prisões. A única coisa 
certa é que o castelo do rei está com segurança reforçada e 
ficou difícil entrar lá se não for convidado ou for uma das ser-
viçais dos nobres.

Syla estava impaciente e irritada. Impaciente por não ter 
notícias de Peet e, irritada, por Moitse não ter informação ou, 
o que seria pior, não querer dá-las. Detestava qualquer tipo de 
confinamento e embora tivesse liberdade de se mover na gran-
de casa, não tinha como deixá-la. Até tentou, mas Moitse não 
permitiu, apelando para seu bom senso e lembrando-a do que 
Peet havia lhe dito quando a retirou do cativeiro.

- Moitse você pode pedir à Larnia para vir me visitar? Tal-
vez ela saiba de alguma coisa e me conte.

- Vou perguntar, lady Syla. É provável que saiba mais coisas, 
mesmo. Meu mestre sempre dizia que os bordéis são excelen-
tes fontes de informação. As meninas são ouvintes passivas e 
acabam sabendo das coisas antes de acontecerem. Se bem que 
com a Larnia é diferente.

Das pessoas com quem havia feito contato em Ruttark, 
Larnia é quem havia conversado mais francamente com Syla. 
O que lhe revelou era inacreditável e ainda duvidada que Peet 
fosse quem descreveu. Não o conseguia ver como homem de 
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ação. Inteligente e esperto, era. Mas ...
Alguém bateu à porta. Moitse se sobressaltou e colocou-se 

em alerta, movendo-se como uma gata que está na tocaia. 
Syla ficou em suspense. O que poderia acontecer? Será que a 
tinham descoberto? Seu impulso foi se trancar no quarto e lá 
ficar até que Moitse lhe dissesse que estava segura. Prendeu a 
respiração, ficou em silêncio e esperou o que parecia ser uma 
eternidade. A expectativa a estava matando e só voltou a res-
pirar quando ouviu a porta se abrir. Ouviu passos e a porta foi 
fechada. De longe, viu a silhueta de alguém alto, mas indistin-
to. “Quem será?”. Se Moitse lhe havia aberto a porta é por con-
fiar nele. Por alguns segundos, perdeu o foco e olhou ao redor. 
Quando novamente se voltou, alguém estava entrando na sala, 
sorridente. Deu um salto, como se uma mola fosse solta. Abriu 
a boca, mas não conseguiu falar. Ficou estática.

- Achei que gostaria de me ver, lady Syla, mas vejo que não. 
Parece assustada.

- Quem é você? Moitse, por favor, não deixe ele se aproximar.
Moitse olhava divertida, como se tudo não passasse de 

brincadeira.
- Desculpe lady Syla. Não precisa temer. Este é Reint Venpo-

ort. Ele é comerciante e tem os melhores tecidos de Ruttark e 
do reino. Peet quer que escolha o que usará na primeira apre-
sentação pública de vocês. Foi ele quem mandou o Reint aqui.

O comerciante voltou em direção a porta e com ele trouxe 
várias amostras de tecidos, colocados à disposição de Syla. 
Ela os pegou e examinou com a ajuda de Moitse, ainda des-
confiada. Nunca tinha visto tecidos tão macios e bonitos e 
encantou-se com eles, o que lhe tirou o foco do vendedor. 
Dentre os que Reint trouxe, separou dois, levantou os olhos 
e voltou-se para o comerciante. Não era mais ele à sua frente. 
Novamente arregalou os olhos, admirada e ao mesmo tempo, 
enfurecida.
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- Peeter como me dá um susto desses! Se pudesse, mataria 
você.

Foi desarmada pelo sorriso recebido, deixou os tecidos de 
lado e atirou-se nos braços do seu herói, que a recebeu, abra-
çando-a e apertando-a contra ele. Ela levantou a cabeça e lhe 
ofereceu os lábios, que beijou longamente. Quando se afasta-
ram, ela estava quase sem fôlego.

- Por que fez isso comigo? Quase morri de susto.
- Desculpe, princesa. Foi brincadeira, mas entendi que não 

foi de bom gosto. Mas há explicação. Não devo, pelo menos 
por enquanto, andar pelas ruas sendo eu mesmo. O Reint é 
meu amigo e resolvi me disfarçar como ele. É comum que 
ande pela cidade oferecendo suas mercadorias. É o que faz 
para viver e não chama a atenção de ninguém mais. O disfarce 
me permitiu chegar aqui incógnito. Não devia ter vindo, ain-
da. Mas quis ver como está. Se está tudo bem. Se a Moitse está 
cuidando bem de você.

Peet a puxou novamente para ele, abraçando-a forte, bei-
jando-lhe novamente e lhe dizendo ao ouvido que a amava. 
Syla esqueceu-se do susto, lembrou-se da conversa com Larnia 
e desejou poder levá-lo para o quarto, despi-lo e se entregar. 
Certamente Moitse não ia se importar. Mas tinha certeza que 
seu herói apaixonado não aceitaria. Recostou-se no seu ombro 
e abandonou-se ao seu abraço. Quando se separaram, Syla 
olhou em volta e não mais viu Moitse. Ela tinha se retirado em 
silêncio, deixando-os sozinhos. Peet tomou sua mão e a levou 
para a poltrona mais próxima.

- Sei que deve estar entediada, mas peço-lhe que tenha um 
pouco mais de paciência. Várias mudanças estão em andamen-
to e só depois de concluídas é que voltará ao palácio. Até lá, é 
melhor que fique aqui, onde está protegida.

- Você contou ao meu pai onde estou?
- Não contei nem a ele, nem a ninguém. Seu pai e o meu 
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entendem o que estou fazendo e os outros nobres aceitam mi-
nha palavra que está em segurança e que é perigoso expô-la. 
Ainda há risco, princesa. Por isso preciso que tenha paciência.

- Está bem, Peeter. Vou me esforçar, mas detesto ficar confi-
nada. Queria pelo menos que a Larnia viesse. Gostei dela.

- Syla por acaso já pensou o que dirão se a virem junto com 
a mais conhecida prostituta de Ruttark? E se pergunto não é 
por desconfiar da Larnia. Confio nela. Mas o que os nobres e 
seu próprio pai dirão? Não é apropriado. Temos de levar em 
consideração o que as pessoas esperam de nós, princesa. Sei 
que é difícil, mas o que fazemos afeta nossas casas e nossos 
pais. Precisamos tomar cuidado.

- Ninguém sabe que estou aqui.
- Eu sei, Moitse sabe e as pessoas que a servem sabem. Não 

há segredo quando mais de uma pessoa sabe, Syla. Amanhã isso 
pode se tornar do conhecimento de mais pessoas e levar à sua 
associação com a Larnia. Pessoalmente, não tenho problema, 
mas tenho de pensar na nossa imagem. Gostaria que entendesse.

A conversa estava tomando rumo que Syla não gostava e, 
por isso, mudou seu objeto. Queria checar o que Larnia e Moit-
se lhe disseram sobre seu amado.

- Peeter é verdade que você é da Urdak?
- Quem lhe disse isso?
- Foi a Larnia. Ela disse que você tem a tatuagem da irman-

dade no peito. Deixa eu ver?
- O que mais que ela lhe falou?
- Que você é um herói, lindo, charmoso e gentil, mas tam-

bém perigoso, muito perigoso.
- E você acreditou?
- Que é lindo, charmoso e gentil, sim. Se é perigoso ou 

não, não sei. Tenho dúvidas. Mas a Moitse acha que tem 
um lado oculto seu.
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- Ah, as mulheres. Vamos aos fatos. Sim, tenho uma tatu-
agem, mas nada tem a ver com a Urdak. Ela não existe, é um 
mito Syla. Não precisa acreditar em mim. Quando voltar ao 
palácio, pergunte aos mestres, que confirmarão o que estou lhe 
dizendo. 

- A Larnia é da Urdak e por isso sabe que você também é.
Peet estava contra a parede. O que poderia dizer à sua ama-

da? Se não lhe contasse quem era, não estaria sendo honesto. 
Mas nem Larnia, nem nenhum de seus amigos, o conheciam 
tão bem para afirmar quem era. Decidiu dar à Syla a versão 
adocicada dele mesmo. Começou fazendo a diferenciação entre 
as ordens. Algumas, como a Theyif Drait era conhecidas publi-
camente devido à sua ação, mas outras eram ordens fechadas, 
como o Círculo Dourado, restritas a seus integrantes.

- Sabemos da existência da Theyif Drait e do Círculo, mas 
não das outras ordens. Existem estórias sobre elas, mas não 
conheço ninguém que tenha se identificado como participan-
te de uma delas. No caso da Urdak, então, as referências são 
sempre em relação ao passado e um passado remoto. O que 
existe sobre ela é lenda, apenas. E não posso participar de uma 
lenda, não é mesmo?

- Então, por que a Larnia me disse isso?
- Não posso saber, Syla. Só ela poderá lhe dizer. Sou ami-

go de muita gente, converso com todo mundo, seja nobre ou 
comum, e talvez por isso tenha sido visto junto com alguém 
que diz pertencer à Urdak e me associaram à ordem inexis-
tente. O fato é que não sei explicar. Mas posso lhe garantir que 
não pertenço, nem à Urdak, nem a nenhuma outra ordem. Sei 
delas pelo que li ou pelo que me contaram.

- Acredito em você, Peeter. 
Syla recostou-se nele, abandonando-se. Peet a abraçou, 

puxando-a para mais perto e sentindo o contato de seu corpo 
contra o dela, o que lhe trouxe excitação. Se fosse seguir o im-
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pulso, a arrastaria para o quarto e consumariam o que, ambos, 
há bom tempo desejavam. Controlou-se, mesmo seguro de 
ter chegado incógnito e confiando cegamente em Moitse. Não 
era hora, ainda. Tinha de seguir o que vinha pregando e até o 
casamento os dois – ele e Syla – tinham de representar para o 
mundo externo. Depois, teriam o espaço privado para aprovei-
tarem. Ele se levantou sob protesto da amada, e novamente se 
transformou, preparando-se para deixá-la.

- Princesa, tenho de ir. Espero que os acertos em andamento 
não demorem muito, mas não tenho como controlar seu desen-
volvimento. Vou tentar vir mais vezes aqui. Assim pelo menos 
a gente pode ficar um pouco mais juntos.

Depois de beijá-la, virou-se e saiu. Na rua, entregou as 
amostras de tecidos ao ajudante que o aguardava, lhe deu ins-
truções e seguiu em direção ao Cérebro Rosa. Iria ter uma boa 
conversa com Larnia, colocando alguns pingos nos vários is 
que havia levantado. Mas, antes, tinha de novamente se trans-
formar. Não mais seria Reint Venpoort.

Foi como Peet van der Vliet que chegou ao bordel, entrou 
pela porta lateral e foi direto para o quarto da mais deseja-
da prostituta da casa. Bateu e entrou. Larnia ainda estava na 
cama, praticamente nua, e o olhou sorrindo.

- Ora veja só, não é que o herói apaixonado acaba de apare-
cer. A que devo esta honra?

Ele se aproximou da cama e sentou-se, encarando-a, vendo 
o sorriso sumir.

- Você sabe a razão de estar aqui. Acha que agiu certo?
O tom de voz seco e cortante que Peet usou deixou Larnia 

assustada. Se estava ali e tinha, em comparação com outras 
mulheres do bordel e de fora dele, uma vida boa, a devia a 
Peet. Não tinha razão para irritá-lo. O que contou a Syla foi 
infantil. Sabia, mas o ciúme falou mais alto. Ela se compôs e 
sentou ao lado dele.
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- Desculpe, Peet. Fiquei com ciúme. Por que ela poderia tê-lo 
e não eu? Não quis causar nenhum mal. Vou dizer a ela que 
era tudo brincadeira.

- Não, não vai. Já foi imprudente ir lá uma vez e não have-
rá nova visita. Pense no que pode acontecer se a filha de um 
dos mais importantes senhores do reino for associada à mais 
famosa prostituta de Ruttark? Syla seria protegida, mas não 
você, Larnia. E neste caso, nada poderia fazer em seu favor. 
Foi estupidez sua e não é estúpida. Além do que, mentiu e me 
colocou em situação difícil.

A voz continuava dura e o olhar que deu a Larnia a fez 
estremecer. Mas havia mais.

- Por que pediu à Moitse para fazer a visita? Por que lhe 
disse que tinha sido eu a sugerir a conversa com Syla, instruin-
do-a sobre sexo? Como soube que Syla estava sob a guarda da 
Moitse? 

As perguntas a deixaram estupefata, mas não havia dúvi-
das que tinha de respondê-las. Começou a temer pelas conse-
quências do que havia feito.

- Começando pelo final, Peet. Soube que a Moitse estava 
guardando sua futura noiva através dela mesmo, que deixou 
escapar sem perceber, durante uma conversa. Juro que foi 
assim. Depois disso, pensei que seria interessante conhecer a 
noivinha e pedi à Moitse para vê-la, sugerindo que tinha sido 
você a me pedir a conversa. Ela acreditou. Disfarcei-me e fui 
até a casa. Ninguém mais sabe da visita e ninguém sabe que 
sei onde Lady Syla está. Por todos os deuses, juro que é verda-
de.

- Os deuses nada tem a ver com isso, Alvah Yelven Galter. 
Você está mentindo, pelo menos em relação a revelação de 
Moitse. Não a conhece bem. Eu sim. Ela pode ser ingênua, mas 
nunca diria nada, mesmo sob tortura. Existem vidas em jogo e 
não vou jogar com elas. Diga-me a verdade.
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 Larnia começou a chorar, mas Peet continuou impassível, 
moveu-se para mais perto dela e segurou-lhe o braço, na altura 
do pulso, o que a assustou e a fez engolir o choro. Olhou-o ain-
da com os olhos molhados pelas lágrimas e lhe deu um nome.

- Por sua causa, vamos ter mais um cadáver em Ruttark. 
Esta morte ficará na sua conta. Tem certas inconfidências que 
não devem ser ditas. Às vezes, elas são mortais. Este é um 
caso. Ainda bem que sua ação não causou nenhum mal à Syla. 
Ela já está em outro lugar e segura. Infelizmente, não é o seu 
caso.

Sem dizer mais nada ou dar chance de resposta, Peet levan-
tou-se e saiu.
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O FIM DO JOGO

Cada vez mais exasperados, os nobres, reunidos no Conse-
lho, ouviam as últimas informações sobre o sequestro de lady 
Syla. Para dizer a verdade, não havia novidades e nada sabiam 
de diferente do primeiro dia, o que era frustrante, já que a 
guarda Krellior não conseguiu nenhuma informação nova. 
Govert era o mais irritado e Loxias o via a ponto de explodir, 
o que não seria bom. Podia tê-lo acalmado, mas não achou 
conveniente lhe passar o que sabia antes que Peet retornasse e 
lhe fizesse uma atualização de suas ações.

No meio de uma discussão inócua, seu ajudante de ordens 
aproximou-se e lhe segredou algo ao ouvido. Loxias esperou 
um pouco, pediu vênia, e solicitou licença para sair, pois tinha 
uma questão urgente. Havia alguém à sua espera que disse ter 
informações sobre o sequestro de lady Syla, mas teria de ser 
encontro privado, apenas com a participação dele. Iria encon-
trar a pessoa e traria o que apurasse ao Conselho.

Sem esperar por resposta, levantou-se e saiu, indo em 
direção a seus aposentos. Chamou dois guardas de confian-
ça e, escoltado por eles, deixou o palácio. Caminhou por um 
bom tempo e chegou ao Cavalo Chucro. Ele entrou, mas os 
guardas não. O salão estava vazio, com apenas uma mesa 
ocupada. Foi em direção a ela, sentou-se sem ser convidado e 
começou a anunciar-se:

- Sou...
- Senhor, não é necessário apresentar-se. Sei quem és e o 

estava esperando. Temos um amigo em comum que me pediu 
para encontrá-lo e lhe passar algumas informações. Elas irão 
lhe permitir avançar, mas disse-me que precisa ser muito cui-
dadoso. Deve conseguir dos nobres – e é essencial que só eles 
saibam – a garantia de sigilo. Sem ele, tudo o que foi feito pode 
ser desfeito, colocando a vida de Syla em perigo.
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O jovem alto e moreno fez sinal a Loxias para que o acom-
panhasse. Subiu as escadas e entrou no último quarto, fechan-
do-o. Para surpresa do nobre, não ficou nele. Saiu por uma 
porta escondida e os dois foram dar em um porão mal ilumi-
nado. Não ficaram nele. Uma nova porta foi aberta e deram 
no jardim de uma casa. Entraram nela e sentaram-se na sala. 
Durante mais de 30 minutos, Loxias ouviu. Quando o jovem 
terminou, fez algumas perguntas, esclareceu pontos e, ao fi-
nal, quando se deu por satisfeito, os dois voltaram à estalagem.

Loxias desceu, passou pela recepção, saiu e voltou ao palá-
cio. Ao chegar, de forma discreta, disparou mensageiros para 
os outros nobres, marcando uma série de reuniões, nenhuma 
no seu escritório. O primeiro que encontrou foi Govert a quem 
fez um resumo do que tinha ouvido e sugeriu-lhe o que devia 
ser feito, perguntando se estavam alinhados. No restante do 
dia, encontrou-se com os outros chefes de domínio preparan-
do-os para a reunião do dia seguinte no Conselho.

nmnmnmnm

Dia seguinte.
Pela manhã seis das nove casas do reino entregaram à Se-

cretaria do Conselho pedido de reunião extraordinária, o que 
tornava a convocação automática e levaria os nove domínios 
a ela. Convocações extraordinárias não eram incomuns, mas 
também não eram corriqueiras e, por isso, despertou a curio-
sidade. Quem ficou mais surpreso foi o rei Joran VI, a quem 
cabia convocar os nobre e presidir o encontro. Como a requisi-
ção havia sido feita com pedido de urgência, despachou men-
sageiros para as casas nobres e marcou a reunião para o início 
da tarde. Assim que os lordes se sentaram, entrou no Salão e 
anunciou solene:

- Senhores lordes dos nove domínios. Parte das casas nobres 
solicitaram esta reunião extraordinária do Conselho. O pedido 
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está de acordo com as normas e vinha acompanhado de ur-
gência. Os motivos não foram expostos. Como foi lorde Loxias 
van der Vliet que liderou a convocação, passo-lhe a palavra.

- Obrigado, majestade, mas há um pequeno equívoco: ape-
nas assinei o pedido. Quem tomou a iniciativa foi lorde Leonel 
Fairbans. Se me permite vossa majestade, deve ser ele a condu-
zir o encontro.

O rei ficou constrangido, pois lhe haviam informado que o 
movimento havia sido comandado por Loxias. Contrariado, 
desculpou-se e deu a palavra ao chefe do domínio de Veskos.

- Obrigado, majestade. Obrigado, lorde Loxias. Como sabe 
este Conselho faço parte da comissão que acompanha a busca 
por lady Syla M´Kura-Torg e é por isso que liderei o pedido 
desta reunião. Antes de prosseguir, majestade, quero submeter 
ao Conselho a proposta de somente seus integrantes e vossa 
majestade participarem desta reunião, o que inclui a retirada 
da Krellior. Que os senhores nobres não se preocupem, pois 
meus homens, os de Usmait e Arlana irão garantir a segurança.

Ao rei cabia, apenas, colocar o pleito em votação. Não houve 
discussões, ninguém se contrapôs e acabou sendo aprovado por 
unanimidade. Foi o sinal para que os integrantes da Krellior se 
retirassem e os homens dos domínios assumissem. Guardas da 
confiança irrestrita dos três senhores tomaram seus postos e 
isolaram a ala do Conselho depois de revista geral e minuciosa. 
A manobra deixou Joran VI surpreso e, ao mesmo tempo, preo-
cupado, perguntando-se o que os nobres queriam discutir.

A sala do Conselho estava silenciosa, aguardando. Leonell 
Fairbans esperou até que seu auxiliar se aproximasse, lhe disses-
se algo ao ouvido e se retirasse. A única porta ainda não lacrada 
foi fechada. Leonell Fairbans levantou-se, olhou diretamente 
para o rei e para seus pares, limpou a garganta e começou:

- Novamente me desculpo, mas é absolutamente imprescin-
dível que somente nós, os nobres, participemos. Recebi in-
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formações que nos permitirão desvendar o sequestro de lady 
Syla M´Kura-Torg. Ela está sã, salva e segura. Mas não é bas-
tante. O que foi feito ao domínio de Staoq é amostra da falta 
de respeito com nossas casas e não pode ficar impune. Temos 
os meios de punir os culpados, mas precisamos ouvir pessoas 
e mais uma vez ressalto que é imprescindível que esta infor-
mação fique entre nós.

Antes que concluísse houve pequena confusão. Calmo, pon-
derado e com fala mansa, Leonell colocou as coisas na ordem.

- Senhores! Por favor!
Quando o silêncio voltou, novamente se levantou e elevan-

do um pouco o tom da voz, anunciou:
- Vou trazer a este Conselho o Grande Sacerdote do Tempo 

dos Nove, Mele Noi Syryvath. Ele nos dará informações im-
portantes, que serão complementadas por outros depoimentos.

A porta lateral se abriu e o grande sacerdote entrou, fez 
vênia ao rei, acenou aos nobres e tomou assento em uma das 
pontas da grande mesa de reunião.

- Honorável Mele Noi Syrivath, por favor, repita aos senho-
res nobres dos domínios o que me contou.

Com voz alta, grave e límpida, o chefe da religião oficial dos 
Nove Domínios falou por cerca de 20 minutos. Era um resumo 
da atuação de Peet, Cyran e do jovem Maique, cujos nomes 
não foram citados, apenas os fatos que levaram à descoberta 
dos sequestradores e de vários dos envolvidos.

- Agradeço a enorme colaboração que nos deu, honorável 
Mele. O reino e os domínios lhe são gratos e não será esquecida. 
Ela ressalta o papel que a Fé representa para as casas nobres.

Se o mestre havia mostrado o panorama, era preciso dos 
detalhes e, aos poucos, eles foram sendo revelados, com as teste-
munhas sendo chamadas, acrescentando novos fatos ao que os 
anteriores já haviam revelado. Um deles foi o Nobre, apresenta-
do como conhecida figura da cidade, que tinha ouvido os pri-
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meiros rumores e por ser amigo de Peet van der Vliet, lhe tinha 
contado o que sabia. Com a informação, havia procurado o pai 
e, ele, os outros nobres, levando à articulação de lorde Leonell.  

- Era preciso que os nobres, os domínios e o reino soubes-
sem do que houve. E que a partir do conhecimento sejam 
tomadas medidas que evitem novas ocorrências desta magni-
tude. Mas não quero lhes dar os detalhes. Eles virão de outros 
personagens. Se este Conselho me permitir, irei chamando-os 
para que sejam ouvidos.

As testemunhas foram desfilando. Cada uma tinha um 
pedaço da trama e a ação foi se formando clara, desde seu 
planejamento, à contratação da Irmandade e à a retirada de 
lady Syla do palácio real. Aos poucos, as lacunas foram preen-
chidas, mas o senhor de Veskos observou, ao final dos depoi-
mentos dos grandes mestres do Círculo Dourado, quando os 
outros nobres achavam que tinham sabido todos os detalhes, 
que havia novos fatos e chamou o comandante da Krellior. 
Cabisbaixo, ser Cathal Deoir Walton entrou e admitiu seu en-
volvimento no sequestro. Antes que o debate se estabelecesse, 
lorde Leonell se adiantou.

- Senhores nobres dos domínios, majestade. Estamos quase 
terminando. Temos apenas mais duas testemunhas.  Por favor, 
façam entrar o comerciante Amak Iskanderv.

O depoimento não foi longo e Iskanderv apontou as cone-
xões que o levaram a embarcar no “lucrativo projeto”, como 
havia chamado o sequestro de lady Syla. Destacou o envolvi-
mento do Círculo e o desejo dos grandes mestres e de outros 
de impedir que o tipo de gestão no reino fosse mudado, ga-
nhando métodos mais modernos e diretos. Por fim, confessou 
que o estímulo final para sua participação tinha vindo do 
palácio real, com a visita do comandante da Krellior, que lhe 
apresentou a ideia como sendo do rei Joran VI.

- Senhor Amak Iskanderv esta é uma acusação muito grave. 
Quer mesmo fazê-la?
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O comerciante não só a manteve mas reforçou os contatos 
com ser Cathal Walton e acrescentou que, em busca de segu-
rança, só aceitou participar depois de ter estado com o rei e de 
ele lhe confirmar e lhe pedir que participasse, alegando que 
outros nobres e muitos dos comerciantes da cidade participa-
vam do plano. Joran VI não ficou calado. Mostrando-se irado, 
levantou-se e gritou:

- Ele mente. É um mentiroso. Não aconteceu nada disso.
- Majestade, por favor, terá oportunidade de se defender, 

pois será a última testemunha deste caso. Antes, no entanto, 
pediria permissão ao Conselho para a presença de um amigo 
que foi de enorme ajuda na resolução deste caso e de quem, 
por segurança, não diremos o nome. Só posso dizer que, em 
sua terra, é conhecido como Vigilante.

Não havia, entre os participantes, ninguém que o conheces-
se. Ao entrar, aparentando tranquilidade, sentou-se e esperou. 
Lorde Leonell retomou a palavra.

- O Vigilante foi fundamental para que os grandes mestres, 
Amak e Cathal Walton nos dissessem a verdade. E também 
será assim em relação à sua majestade o rei Joran, o sexto do 
seu nome. Para que atue é preciso autorização do Conselho e 
tem de ser unânime, pois o método que usa não é o convencio-
nal. Foi a condição que colocou. Se não for aceita, irá se retirar. 
Comprometi-me a respeitar sua vontade.  

A votação foi feita e a autorização, dada. Leonell fez sinal ao 
Vigilante, que se aproximou do amedrontado Joran VI.

- Majestade, peço que dê lhe uma de suas mãos. Nós lhe 
faremos as perguntas e o Vigilante sentirá se estiver mentindo 
e fará pressão na sua palma. Não tema, nada lhe irá acontecer.

Relutante, o rei estendeu a mão e o Vigilante a segurou 
firmemente, envolvendo-a e colocando o polegar no meio da 
palma, sinalizando para que fizessem a primeira pergunta.

- Majestade, o senhor participou do plano de sequestro de 
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lady Syla M´kura-Torg.
- Essa acusação é um ultraje. É claro que não. É mentira, não 

importa o que Amak ou outro participante diga.
Os nobres que o observavam viram que, assim que a res-

posta foi concluída, o rei se mexeu, como se tivesse tido algum 
tipo de espasmo corporal, ficou branco e procurou endireitar-
-se na cadeira. O vigilante continuava segurando sua mão, sem 
nada dizer.

- Senhores nobres, o rei mentiu. E pela mentira lhe foi apli-
cado alguns segundos de dor. Viram seus espasmos. É por isso 
que pedimos autorização expressa do Conselho. 

O nobre explicou que, a cada negativa do rei ou a cada men-
tira, a dor iria aumentar de intensidade e chegar ao ponto de 
matá-lo, embora este não fosse o objetivo. A técnica multiplica-
va a dor e, ao mesmo tempo, bloqueava a fala, impedindo que 
a pessoa gritasse.

- Majestade, sabemos de sua participação, temos os dados, 
o caminho do dinheiro, quem participou, quem foi o interme-
diário, como foi feito o acesso ao palácio, como o esconderijo 
foi escolhido e o que pretendia junto com seus associados, mas 
queremos sua confissão. Como dissemos aos que aqui estive-
ram, a escolha é sua. Pode falar a verdade ou sofrer.

Joran ainda resistiu por mais duas negativas, mas acabou 
se entregando – como os outros já haviam feito – e admitiu 
ser o autor da ideia e acabou apontando outros participantes, 
incluindo o comandante da Krellior, a quem tinha prometi-
do o domínio Walton. O trama estava desvendado. O papel 
de Leonell na reunião do Conselho, terminado. O jogo havia 
terminado.

- Senhores nobres, agora que conhecem a verdade, temos de 
decidir o que fazer para garantir a segurança de nossas famí-
lias. Quando a lady Syla, assim que este processo terminar, 
retornará à sua família. Até acontecer, ficará em local seguro.



 O HERÓI DO REINO      325

ALVO EM MOVIMENTO

Assim que Peet deixou a casa, Moitse voltou à sala, mas não 
estava sozinha. Ao seu lado vinha outras três pessoas, duas 
mulheres e um homem, o que a deixou Syla assustada. Desde 
que fora resgatada do cativeiro, Peet tinha sido o único homem 
com que se encontrou. Por que o jovem estava ali? Antes que 
perguntasse, Moitse se adiantou:

- Lady Syla, vamos deixar esta casa. Antes, precisa se disfar-
çar e é por isso que a Cheymes e a Sves estão aqui. Vão ajudá-
-la a se trocar. Temos de sair o mais rápido possível. O Tyorl 
vai me ajudar a defender este local, se for preciso.

- Mas Moitse, o Peeter não me falou nada.
- Precisamos sair, lady Syla. O local está comprometido e 

não quero que se transforme em alvo em movimento. Infeliz-
mente, a Larnia nos comprometeu. Fui enganada, mas ainda 
há tempo de corrigir o meu erro e garantir sua segurança. Se 
demorarmos, pode ser que não seja mais possível. Temos de 
nos apressar.

- Mas se o Peeter voltar para me procurar?
- Ele não voltará, lady Syla, pois sabe o que está acontecendo 

e, também, para onde irá. Vamos manter esta casa sob vigi-
lância. Se alguém a procurar, queremos saber quem é. Não se 
preocupe, pois está segura, mas precisamos nos mover.

Poucos depois, Syla estava pronta e não parecia nada com a 
filha de Govert M´Kura Torg. Ao deixar a casa, vestia-se como 
uma das auxiliares que Moitse havia lhe apresentado. Sves, que 
tinha sua altura e o mesmo tom de cabelos, tinha trocado de 
roupas com ela e ficado na casa, aparentemente despreocupada 
com o que poderia lhe acontecer.  Moitse não a acompanhou 
e foi acompanhada por Cheymes e Tyolr. Quem os visse diria 
que eram jovens amigos andando calmamente pela cidade, sem 
nenhuma preocupação ou pressa. E se alguém estivesse procu-
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rando por lady Syla, jamais imaginaria que pudesse se disfar-
çar como uma comum. Não era assim que viam os nobres, o 
que lhe dava a chance de andar pela cidade sem ser notada.

Após 15 minutos de caminhada os três se aproximaram da 
pequena casa pintada de branco e protegida da rua por muro 
alto. Tyolr avançou e abriu o portão. As duas jovens entra-
ram, ele lhes fez uma vênia, o portão foi fechado e voltou na 
mesma direção de que tinha vindo. Syla e Cheymes entraram 
e a jovem acompanhante lhe fez sinal para segui-la, colocan-
do o dedo nos lábios, pedindo silêncio. Ao chegarem ao quar-
to, duas outras mulheres as estavam esperando, não foram 
apresentadas e nada disseram. Quando veio sinal de fora, 
de alguém chamando, elas se levantaram e saíram. Syla não 
havia entendido nada, mas permaneceu silenciosa, embora 
muito curiosa sobre as trocas. Cheymes indicou-lhe a ampla 
cadeira e Syla se sentou, ainda silenciosa, vendo-a permane-
cer de pé e alerta. Cerca de cinco minutos se passaram até 
que alguma coisa acontecesse. A jovem movimentou-se e foi 
até o armário, abrindo-o.

- Lady Syla, vamos nos trocar e mudar nossa identidade. Te-
mos nova caminhada até chegar ao nosso destino. Nesta casa, 
moram duas jovens. E serão elas a sair. Por isso precisamos de 
novas roupas. As que estão aqui tem o seu tamanho, escolha 
a que mais lhe agradar. As minhas estão separadas no outro 
armário.

Feita a escolha, a jovem ajudou Syla a se trocar, ajeitando-lhe 
o vestido e com os acessórios que comporiam sua nova persona. 
Depois, rapidamente se trocou. Era como se, ali, estivessem uma 
dama e sua acompanhante, que a olhou de modo avaliador, 
parecendo aprovar o que via. Ao chegar à rua, além do vistoso 
chapéu, que prendia e escondia seus cabelos, Syla levava uma 
sombrinha e fora instruída a usá-la não só para proteger-se 
do sol, mas revelar pouco dela. Ama e acompanhante saíram 
de casa e caminharam de maneira despreocupada, dobrando 
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a esquina e indo em direção ao Grande Templo, mas antes de 
chegar a ele viraram, desceram a rua e entraram em outra até 
chegar a um sobrado que se destacava sobre a rua, projetando-
-se em relação as outras casas. Ao aproximarem-se do portão, 
ele foi aberto, como se estivessem sendo esperadas. Ao entrar, 
surpresa, Syla descobriu que Moitse a estava esperando.

- Bem vinda a seu novo lar provisório, lady Syla. Aqui esta-
rá novamente segura e terá quase o mesmo conforto que teria 
em sua própria casa.

- Como foi que chegou tão depressa se a deixamos na antiga 
casa? Você a deixou sozinha?

- Sim, lady Syla. Ela foi usada enquanto necessário. Não 
precisamos mais dela, até por ter sido comprometida. O Peet 
vai cuidar de tudo.

- Moitse, você ouviu minha conversa com a Larnia?
- Só enquanto estavam na sala. Depois, não.
- Então, você ouviu quando me disse que o Peeter era da 

Urdak? Por que ela disse isso?
- Não sei. Sou amiga dela e acreditei no que me disse para 

vir vê-la, mas não devia. Foi a visita que comprometeu o lugar 
onde estávamos. Podíamos ter sido atacadas. Fiquei mal comi-
go mesma e, principalmente, com o Peet. Mas ainda bem que 
ele soube e pudemos agir. A Larnia me deve uma e, um dia, 
vou cobrar.

- Mas ela não é amiga do Peeter?
- Não diria que é amiga, mas foi ajudada por ele. Pelo que 

soube – e não foi ele quem me disse – ela só está no Cérebro 
Rosa devido à interferência dele. O Peet gosta de ajudar as 
pessoas, lady Syla.

- Mas você é amiga dele, não é?
- Considero que seja, lady Syla. E sou grata pela ajuda que 

me deu. É por isso que estou aqui. É uma espécie de retribuição 
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pelo que recebi. Sei que, se precisar, posso recorrer ao Peet. E 
ele sabe que tem minha amizade e gratidão. Eu sou apenas uma 
das muitas pessoas que o Peet ajudou. Ele não é o nobre conven-
cional. É diferente. Convivendo mais com ele, irá descobrir.

O que Syla queria mesmo era perguntar quem era o ho-
mem por quem havia se apaixonado. Vinha descobrindo nos 
pequenos pedaços de informação que recolheu que seu futuro 
noivo e marido tinha muito que não conhecia. O que ela viu 
foi o lado público dele, não verdadeiramente quem era, mas 
quem representava ser. Ela se apaixonou pela figura pública, 
o jovem bonito, cordial, alegre e – descobriu depois – mani-
pulador. Mesmo este lado era diferente dos jovens nobres com 
quem tinha convivido. Mas, se existia outro lado, como ele 
seria? Estava a cada hora mais curiosa para descobrir como era 
o homem a quem se entregaria e a quem confiaria seu futuro. 
Moitse a observava atenta e absorta pelas reações que acompa-
nhava na jovem nobre. E foi neste momento que alguém bateu 
à porta, o que a sobressaltou e a fez sair apressada, sob o olhar 
apreensivo de Syla.

A nova casa de Syla era alta em relação a rua, o que per-
mitia observá-la e a quem chegava de um ponto privilegiado. 
Moitse moveu-se com cuidado, não se expondo e observou a 
rua. À frente da casa estava alguém que lhe era totalmente 
desconhecido, o que considerou não ser um bom sinal. Embora 
a hóspede não soubesse, tinha proteção adicional e ela seria 
movida para as proximidades do portão. Ela mesma não pre-
tendia descer, pois sua principal missão era proteger a jovem. 
Estava no comando, mas antes de agir tinha de ser cuidadosa 
e ficou mais algum tempo observando o estranho, que não 
tornou a bater, mas continuava à porta. E foi ao observá-lo 
que Moitse viu alguns dos gestos que fazia. Para quem não os 
conhecia, pareciam movimentos aleatórios das mãos. Mas não 
para ela. De seus conhecidos, apenas um poderia se identificar 
do modo como fez. Mesmo assim, ao descer, levou junto as 
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duas outras mulheres que a ajudavam a guardar Syla. Eram, 
ambas, iguais ou mais letais que ela própria. Postou-as, cada 
uma, de um dos lados do portão e o abriu.

O estranho entrou, cumprimentando-a, e portando-se como 
se fosse esperado. Não olhou para os lados e seguiu ao lado de 
Moitse até que não mais pudesse ser visto. Só então, falou.

- Vi que foi providente. Fez bem. 
O comentário foi feito em voz baixa enquanto se encami-

nhava para um dos quartos que ficava embaixo da área ocupa-
da por Syla. Entrou, fechou a porta e, quando saiu, era outro. 
O jovem desconhecido havia se transformado no nobre Peeter 
van der Vliet. Fez sinal a Moitse que nada dissesse e subiu as 
escadas, deixando ressoar seus passos.

- Moitse, é você? Descobriu quem estava batendo? Não dei-
xou entrar, deixou? Estou com medo.

- Não precisa ficar com medo lady Syla. Nada vai lhe acon-
tecer. Não foi o que prometi?

Ela reconheceu a voz, mas ficou em dúvida. Antes que pu-
desse reagir viu alguém entrar, sorrindo-lhe e exalando char-
me.

- Peeter! Você me deixou assustada. A Moitse não voltou e 
ouvi passos e, logo depois, sua voz que de início não identifi-
quei. Fiquei com medo.

Antes que pudesse responder, ela o abraçou, sentindo-se 
protegida. Ele afagou seus cabelos e lhe disse, baixinho, que 
não se preocupasse. Estava segura e não mais corria riscos. Era 
questão de tempo que voltasse ao palácio e à sua família. Afas-
tou-a, pegou-lhe as mãos e a levou para o banco mais próximo, 
onde se sentaram.

- Prometi que viria lhe ver o mais rápido que pudesse. É o 
que estou fazendo. Quero ter certeza que está confortável e 
tem tudo o que necessita. Não quero que lhe falte nada. Fique 
tranquila pois está segura. Nada vai lhe acontecer, nem aqui, 
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nem no palácio, quando retornar. Garanto.
- Nunca senti medo antes, mas estou amedrontada. Por que 

não pede que guardas fiquem aqui?
- Seria o mesmo que anunciar que existe um nobre se es-

condendo e como o único nobre que está sumido é lady Syla 
M´Kura-Torg, só pode ser ela que está ocupando a casa. A 
vigilância que existe é discreta, feita à distância, controla as 
entradas da rua e se dá durante todo o tempo. Todas as provi-
dências foram tomadas, mas a não ser eu e a Moitse, ninguém 
mais em Ruttark sabe onde está.

- E as duas acompanhantes que a Moitse trouxe? Elas 
sabem.

- Sim, elas sabem. Mas são de confiança, como a Moitse. As 
duas só deixarão esta casa quando não mais estiver aqui. Não 
fará diferença se contarem, então.

- Você pensou em tudo!
- É um crédito que não assumo. As medidas foram tomadas 

pelo Conselho. Foi meu pai e o seu que arranjaram para que 
ficasse segura. Apenas cumpro o que decidiram. Como você, 
sou um observador do jogo, não um jogador. Quem joga são 
eles e os outros chefes de domínio.

- Peeter seja sincero comigo. O que está acontecendo?
- Em resumo e baseado no que meu pai me disse: foi desco-

berta uma conspiração, que contou com a participação do rei. 
Ele foi forçado a renunciar e seu filho assumirá o trono, mas 
não o poder. Este ficará com os domínios. Gente foi presa. Mui-
tos serão condenados. Alguns executados. Como não participei 
de nenhuma reunião, sei o que meu pai me disse. Os detalhes 
só saberemos no futuro.

- Mas foi você que me salvou.
- Gostaria de ter sido, princesa, mas não fui eu. Meu pai e o 

seu me pediram para participar, convencendo-a a permanecer 
escondida e segura, até que tudo se resolvesse. Aceitei a tarefa 
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até por ter interesse pessoal. Não quero que nada lhe aconte-
ça, pois pretendo me casar e ter filhos com você, construindo 
uma família. Quem está cuidando é o meu e o seu pai, não eu. 
Como você, estou ansioso para que volte e nosso compromisso 
seja anunciado. Quero ter liberdade de ficar com você.

Syla ficou feliz com o que ouviu e recebeu, com gosto, o 
beijo que Peet lhe deu, longo e quase lhe tirou o fôlego. Recos-
tou-se nele e sentiu-se protegida, almejando pelo dia que po-
deriam estar junto e Peet cumprisse a promessa que lhe havia 
feito, de junto terem uma família.

Peet tinha conseguido seu intento. Para Syla, sempre seria 
alguém apaixonado. Era assim que iria vê-lo.
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A MUDANÇA NO REINO

Joran, o sexto de seu nome, tinha acabado de confessar sua 
participação e, pior ainda, o patrocínio do sequestro da filha 
de Govert. Tinha chegado a um beco sem saída e sem nada po-
der fazer esperava a decisão do Conselho do Reino, esperando 
que este o condenasse à morte. Kewan Otila, parecia concordar 
com ele e usou os adjetivos mais sonoros e expressivos para 
se referir ao rei e à sua ação, indo do fracasso no sequestro à 
inépcia como governante.

- Senhores líderes dos domínios, diante do que consta-
tamos nesse Conselho só há uma saída para o reino, que é 
mudar a sua estrutura, azeitar as instituições e colocar o co-
mando nas mãos de quem é capaz, tem competência. E é por 
isso que, aproveitando as discussões que estamos tendo, é que 
quero propor algumas mudanças, deixando-as à consideração 
de meus pares. Acho que ao adotá-las, vamos ter um gover-
no melhor, mas eficiente, mais participativos e sob constante 
fiscalização desse Conselho. Temos de pensar no reino e no 
seu futuro.

Bem articulado, de fala mansa e pausada, Kewan Otila, o 
chefe do domínio das Ilhas do Leste, dividiu sua proposta em 
itens. O primeiro deles é que o rei deveria abdicar em favor do 
filho, afastando-se de imediato de Ruttark. Poderia escolher 
onde viveria, mas seria constantemente vigiado e não teria 
liberdade de movimento. Também não teria mais nenhum con-
tato com o filho ou com outro nobre, a não ser que fosse super-
visionado por um dos nove chefes de domínio. O contato teria 
de ser privado, reservado a apenas uma pessoa por vez. Vive-
ria sem poder, sem amigos e sem auxiliares, permanentemente 
fiscalizado. Se não aceitasse, seria morto e sua morte atribuída 
ao assassino que invadiu o palácio e sequestrou lady Syla. 

Joran queria viver e como sua esposa era das Ilhas Perdidas, 
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Menderes Newad concordou que vivesse na capital, Heblon, 
encarregando-se de sua supervisão. O Conselho aprovou o 
arranjo, retirando do rei o numerário necessário à manutenção 
do ex-rei e de sua esposa.

A segunda proposta foi de transformar o monarca em 
figura cerimonial. Ocuparia o trono, mas não teria ingerência 
ou influência no Governo. Sua equipe de apoio seria reduzida, 
não teria ascendência sobre a Krellior e nenhum órgão executi-
vo. Continuaria presidindo as reuniões do Conselho do Reino, 
mas apenas como figura formal. O Reino dos Nove Domínios 
assumiria a característica de monarquia constitucional, em 
que o rei reina, mas não governa. 

O Conselho revisaria a estrutura de apoio ao rei, seus custos 
e pessoal envolvido, adequando-o à nova realidade. A Joran, 
o sétimo de seu nome, não seria dada opção. Joran, o sexto, 
acompanhou a discussão e a aprovação da mudança sem nada 
poder fazer, impotente, mas internamente admitindo que o fi-
lho teria alguma dignidade no cargo. Achou que as mudanças 
haviam terminado, mas estava enganado.

Kewan Otila fez a terceira proposta, a de instituir, ao lado 
do Conselho do Reino segunda assembleia, formada por repre-
sentantes das pequenas casas dos domínios e das várias ati-
vidades existentes no reino, cuja função seria trazer ideias de 
melhoria das ações governamentais em proveito de todos. As 
ideias seriam apreciadas pelo Conselho e, se aprovados, exe-
cutadas. A execução ficaria a cargo do Primeiro-Ministro, no 
modelo existente em alguns Estados em Sazos, em que Loxias 
van der Vliet havia se inspirado, adaptando-o em seu domínio 
e que vinha sendo experimentado em outros domínios. 

O Primeiro Ministro seria indicado pelo Conselho do Reino, 
reportando-se somente a ele, com mandato de quatro anos, 
que poderia ser renovado, mas também poderia ser afastado 
no caso de insucesso no cumprimento das metas estabelecidas. 
O novo sistema começaria a ser implantado no momento em 
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que fosse anunciada a renúncia de Joran e sua substituição 
pelo filho. De longe, foi a ideia mais debatida, mas os aliados 
dos van der Vliet, a quem ela tinha sido apresentada há tem-
pos, a apoiaram, levando à sua aprovação. 

O lance final do desmonte do poder do rei foi a mudança 
na Krellior. Por proposição de lorde Govert M´Kura-Torg, o 
Conselho aprovou que, a partir da mudança, os comandos da 
guarda teriam de ter aprovação do Conselho do Reino, com 
seu comandante indicado em forma de rodízio, sempre ho-
mem da confiança das famílias. A ele caberia escolher seus 
subcomandante, mas só poderia nomeá-los após a aprovação 
do Conselho. No final, a ideia do rodízio foi colocada de lado, 
mas permaneceu a aprovação do Conselho e foi dada ao novo 
comandante a missão de limpar a guarda, promovendo sua 
renovação.

Como iriam acompanhar as atividades do Governo, as 
reuniões do Conselho do Reino, antes anuais, passariam a 
ser trimestrais, realizadas em Ruttark, duas vezes por ano 
e em forma de rodízio nas várias capitais dos domínios. O 
mesmo sistema de rodízio foi instituído para a Assembleia 
dos Comuns, que também teria reuniões trimestrais. Com as 
mudanças aprovadas e os chefes de domínio discutindo como 
implementá-las, era hora de conversar com o possível novo rei. 
O jovem Joran foi chamado e coube a Menderes Newad lhe dar 
a notícia de que assumiria o trono, mas que o faria em condi-
ções diferentes do pai e em uma estrutura bem diferente, mais 
enxuta e mais eficaz. 

- Jovem príncipe Joran, que fique claro: a alternativa para 
esta solução é uma acusação de traição de seu pai, o rei. Se for 
feita – e temos mais do que provas para sustentá-la – você e a 
família Kenderin serão atingidos além da salvação. Estamos 
buscando solução de compromisso para salvar a vida do seu 
pai. Mas não podemos obrigá-lo a aceitar.

A explicação direta foi dada quando o jovem se mostrou 
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hesitante. Sim, era jovem, mas não estúpido e entendeu que se 
não aceitasse também acabaria tragado pelos acontecimentos. 
Teria de aceitar, até para se salvar. Mas pensou que poderia 
tentar obter alguns novos benefícios. 

- Joran esta é uma oferta fechada. É aceitar ou recusar. Não 
tenho margem para qualquer tipo de negociação e se voltar ao 
Conselho para negociar, ao invés de ganhar benefícios pode 
tê-los mais reduzido. Entenda que, pela gravidade das acusa-
ções, estamos sendo benevolentes com seu pai e família. Você 
manterá o status, mas já deve ter percebido que não terá poder. 
Será apenas símbolo. O que buscamos é que exerça este papel 
e o faça com dignidade.

O jovem príncipe notou que o chefe do domínio não havia 
lhe tratado pelo título nobre, chamando-o diretamente pelo 
nome. Eram os senhores dos domínios que tinham o poder, 
mesmo sob o reinado de seu pai e a mais clara demonstração 
eram as mudanças que estavam fazendo. Podia viver sem o 
poder, mas não longe das benesses que o trono lhe daria e ain-
da seria alguém de destaque. De outro lado, recusando a oferta 
nada, graças à imprevidente ação do pai, desejoso de mais 
poder. E foi com a rápida análise que decidiu.

- Lorde Menderes não só aceito a oferta feita, mas me dispo-
nho a colaborar com o Conselho do Reino e com os domínios 
para que tenhamos paz e prosperidade.

- É uma decisão sábia, jovem príncipe. Vou levá-la ao Con-
selho. Peço-lhe que a mantenha em segredo, pois ainda não 
preparamos a saída de seu pai, o que deve acontecer logo. 
Vamos voltar a nos reunir e será chamado para o Conselho.

nmnmnmnm

Menderes tinha uma segunda tarefa que era conversar com 
a rainha Nivalle, sua prima. A ela, como ao marido e o filho, 
não seria dada alternativa, mas queria que entendesse o que 
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estava acontecendo e que o Conselho, ao poupar a vida do 
marido, tinha sido misericordioso. Se houvesse condenação, a 
família inteira seria condenada.

- Desculpe tê-la tirado de casa, prima Nivalle. Esta é uma 
conversa de um com outro Newad. Não estou falando em 
nome do domínio ou do Conselho, mas pelos laços de família. 
Infelizmente, o que tenho a lhe dar não é uma boa notícia.

- Primo Menderes, como chefe do domínio, é também o 
chefe de nossa família. Agradeço por me falar, mesmo que não 
goste do que irei ouvir. Desconfio que é algo relativo ao meu 
marido, mas não sei ao certo. Por favor, me diga.

Ela quis ser forte, mas não conseguiu. Quando soube o que 
o marido fizera, caiu no choro, mas sentiu-se agradecida pela 
vida dela e a subida do filho ao trono.

- Joran sempre foi obcecado pelo poder. Adverti-lhe, mais de 
uma vez, que estava trilhando caminho perigoso, mas não me 
deu ouvidos. Não julgava que seria capaz de atos como o que 
acaba de me relatar. Ele deve agradecer e se prostrar diante 
dos Sete por viver e por não ter nos levado para a desonra 
junto com ele.

- O Conselho foi magnânimo, Nivalle. Vou providenciar 
lugar seguro e confortável para vocês em Heblon. Garanto-lhe 
liberdade de ir e vir, mas não posso fazer o mesmo por seu 
marido. O Conselho foi explícito no confinamento dele e não 
tenho como relaxá-lo. Espero que tenham vida tranquila.

Ao concluir a conversa, Menderes pediu à rainha que man-
tivesse segredo até que os arranjos para a substituição do rei 
fossem concluídos e as medidas aprovadas, anunciadas. Os 
dois assuntos estavam na pauta da reunião seguinte e dirigiu-
-se para ela, chegando sob o olhar curioso dos outros chefes de 
domínio.

- As conversas foram feitas. O jovem príncipe compreendeu 
a situação e assumirá o trono. No caso da atual rainha, não 



 O HERÓI DO REINO      337

houve problema. Ofereci-lhe e aceitou viver em Heblon, como 
havíamos combinado. Para ela era opção, não para seu marido. 
Ela entendeu e vai acompanhá-lo. Não falamos sobre as filhas, 
mas meu palpite é que queiram ficar aqui, em Ruttark. O que 
temos de fazer é oficializar as mudanças.

Nos dias seguintes, com a família real confinada e vigiada, 
o Conselho consolidou as mudanças e anunciou a descoberta 
de complô contra o reino, que envolvia o sequestro de lady 
Syla M´Kura-Torg, a prisão dos responsáveis e que seriam 
executados. A Krellior foi colocada nas ruas, discretamente 
acompanhada por gente dos domínios, e uma série de prisões 
foram feitas. Com o anúncio da descoberta do complô e as 
mudanças no reino, Ruttark não falava em outra coisa. Os co-
mentários só aumentaram quando foi anunciada a renúncia de 
Joran e a elevação ao trono de seu filho, que adotaria o nome 
de Joran VI.

O antigo rei tinha tomado a decisão de, junto com a família, 
deixar Ruttark, indo para Heblon, onde estavam parentes de 
sua esposa. As filhas também iriam. Foi o novo rei, em cuja 
posse não houve festa, que anunciou as outras mudanças, com 
a criação da Assembleia dos Comuns, reuniões mais fre-
quentes dos lordes chefes de domínio e a criação do cargo de 
Primeiro Ministro. Para ele foi nomeado Siveri M´Kura-Torg, 
irmão do meio e braço direito de lorde Govert.

Mas os anúncios que mais geraram comentários, especu-
lações e fofocas foram os noivados de Peet com Syla, Theis, 
com Mariita Newad e Lionell Walton com Thea. Nunca antes, 
tinham havido três noivados ao mesmo tempo ao final das 
reuniões do Conselho, o que foi uma ótima distração para o 
que tinha acontecido no reino. Quando tudo assentasse, as 
mudanças já estariam consolidadas.

O trono havia sido tomado e os domínios tornaram explíci-
to o seu poder.
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A TRILHA DE CADÁVERES 

Com o sequestro desvendado e os principais responsáveis 
por ele presos e mais próximos da punição, Peet pode descan-
sar. Era a hora de Syla retornar ao palácio, mas mesmo com a 
mudança na guarda e a participação de guardas dos domínios, 
ele não o considerava inteiramente seguro e já tinha providen-
ciado acompanhamento especial para sua futura mulher. Con-
tou com a ajuda do pai, que vendeu para Govert, a necessidade 
de acompanhamento de gente de confiança. As pessoas esco-
lhidas iriam cuidar de sua filha e, ao mesmo tempo, proporcio-
nar-lhe maior segurança. Era gente da confiança irrestrita do 
Peet. O esquema seria comandado por Moitse. A ideia era que 
ela acompanhasse Syla e seguisse ao seu lado mesmo depois 
do casamento, quando se tornaria uma espécie de governanta 
da casa dos dois.

O lado visível do jogo tinha terminado. Iria começar o outro 
lado, aquele que as pessoas poderiam ligar ao sequestro, mas 
não tinham como afirmar com certeza. E foi pensando nisso 
que Peet se trocou, voltando à sua persona original, que pare-
cia menos um nobre. Tinha contas a acertar e considerava que, 
quando fossem quitadas, Syla e os domínios estariam seguros, 
com sequestros tornando-se algo impensável. A descoberta do 
complô mostrou que nem os mais poderosos estavam fora do 
alcance do poder dos domínios. Foi uma demonstração clara – 
e de forma implacável – como tratavam quem os desafiava.

No momento da acirrada discussão sobre o destino do Joran 
VI,  Peet deixou o palácio e caminhou em direção ao Grande 
Templo, mas mudou de rumo antes de chegar a ele. Entrou 
em uma pequena rua e virou a esquina seguinte, entrando no 
beco que terminava na longa escadaria que o levaria ao topo 
da colina à frente. Começou a subi-la, chegando à metade e ao 
lado do muro que ladeava os fundos de uma residência, pa-
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rando próximo do sólido portão e recostando-se nele, como se 
tivesse cansado. Não demorou um minuto e ouviu um estalo, 
como de madeira quebrada. O portão foi aberto. Entrou, con-
tornou o lado da casa, chegando à sua lateral e à sombra da 
entrada. Havia uma porta aberta e entrou, parando no limiar 
para que seus olhos se adaptassem. Antes que a transição se 
completasse, ouviu:

- Meus parabéns. Não imaginei que fosse conseguir tão 
rápido e eficiente. Mostrou que tem boas informações e muitos 
amigos. O que pretende fazer agora?

- Obrigado. Sim, envolvi alguns amigos e eles foram fun-
damentais na resolução do problema. Um dia, quem sabe, lhe 
falarei sobre eles. Respondendo à questão: vou agir. Quero ga-
rantir que ação idêntica a essa nunca mais ocorra em Ruttark. 
Como antes, preciso de ajuda.

Peet ficou um bom tempo na casa e quando a deixou, foi pela 
porta da frente para uma nova caminhada, indo novamente em 
direção ao Grande Tempo, em que entrou, mas não saiu. Como 
já tinha feito, usou a entrada secreta, percorreu as muralhas e 
chegou ao seu destino. Ao entrar, encontrou-se com Cyran e 
Maique e um quarto personagem, Herebiy Dzu Shgsoe, o autor 
do sequestro de Syla, que o olhou de modo desafiador. Não o 
temia e mesmo que tivesse solto podia enfrentá-lo, mas não era 
seu intento. Ele o queria vivo e o utilizaria para dar uma lição a 
Theyif Drait. Olhando de frente os amigos, perguntou:

- Estão prontos? Se estiverem, vamos fazer a tatuagem. 
Assim que a terminamos, passaremos à fase final do plano e o 
devolvemos à irmandade.

O assassino, ao mesmo tempo em que ficou temeroso – 
embora não o demonstrasse – se sentiu esperançoso. Se iam 
devolvê-lo à irmandade, mesmo que perdesse prestígio, ainda 
assim ficaria bem.

Os três saíram da sala e foram para a cozinha. Cyran co-
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mentou, referindo-se ao cativo:
- Ele tem esperanças de viver, mas não sabe que seria me-

lhor morrer.
Na cozinha, o fogão estava acesso e havia nele três panelas já 

em processo de fervura. Peet aproximou-se de uma delas, abriu 
uma pequena bolsa e retirou dela várias agulhas, colocando-as 
na água fervente. De outra bolsa, retirou ervas que colocou na 
segunda panela. Retirou a terceira do fogo, abriu um frasco e 
despejou seu conteúdo nela, mexendo até que a água ficasse 
marrom devido à incorporação do líquido acrescentado. De-
volveu-a ao fogo, mas continuou mexendo, vendo o líquido ser 
reduzido, o que acontecia, também, com nas outras duas.

Anos depois, ao recordar os acontecimentos, Peet não se 
lembrava do tempo necessário para esterilizar as agulhas, 
preparar o unguento e o xarope. Eles ficaram prontos e es-
friaram, sendo despejados em frascos. Voltaram ao quarto. 
Maique tinha as agulhas sobre pano limpo e, na outra mão, o 
unguento que preparou com cuidado. Aproximou-se do assas-
sino e o contornou, ficando atrás dele. Com a pequena espá-
tula pegou um pouco do unguento e passou no pescoço dele, 
espalhando-o cuidadosamente e o deixando secar. Começou 
a tatuar-lhe o pescoço. Com habilidade, mas devagar, levou 
duas horas para completar o serviço. Peet olhou com curiosi-
dade a tatuagem e guardou sua imagem.

Maique se afastou e Cyran se aproximou. Cortou as pernas da 
calça do assassino e aplicou o unguento em suas canelas e pés. 
Repetiu o processo com os braços, livrando um deles de cada 
vez, segurando-o firmemente, e o atando novamente quando 
terminou. Foi um processo mais rápido. Peet apenas observava e 
quando os dois amigos terminaram, foi a vez dele se aproximar.

- Sei seu nome íntimo, Herebiy Dzu Shgsoe, mas não vai 
usá-lo por muito tempo. Retornará à sua irmandade, mas para 
levar a morte. Quando acordar, seremos um sonho para você. 
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Estará livre. Siga seu caminho.
Ainda enquanto Peet lhe falava, o sequestrador começou a 

se sentir sonolento e acabou dormindo, um sono povoado por 
pesadelos que lhe arrancaram muitos gritos. Acordou exausto 
e descobriu-se livre, atirado na sarjeta, como se fosse um pé 
rapado. Estava no meio da rua e as pessoas o evitavam. Encon-
trou dificuldade para se levantar e quando conseguiu sentiu-se 
desequilibrado, mas ansioso por seguir seu caminho. Lem-
brando-se dos pesadelos, estremecia. Na sua memória o que 
restava dos últimos dias eram apenas brumas, sonhos desco-
nexos e pesadelos amedrontadores.

Seu maior desejo era estar entre os seus.

nmnmnmnm

Quando o assassino acordou na sarjeta, os três amigos 
percorriam a cidade separadamente, cada um encarregado de 
um número de visitas. Quando terminaram, encontraram-se 
na taberna preferida de Reint Venpoort, que havia acabado de 
chegar para o jantar.

- Reint! Achei que iria encontrá-lo. Quero que conheça dois 
amigos meus, o Cyran e o Maique. Eles estão me ajudando e o 
Cyran é amigo do Nobre. Foi ele que nos disse que o encontra-
ríamos aqui.

Os três sentaram-se, pediram o prato do dia e conversaram 
com o ascendente participante do Círculo Dourado. Ao saírem, 
Reint estava preocupado e iria tomar muito cuidado com o que 
fizesse, assim que desse o recado que Peet lhe passou. Cum-
prida a missão para o amigo, aguardaria até que lhe dissessem 
que estava seguro. Seria hora, então, de dar mais um salto. Era 
a promessa que lhe tinham feito e acreditava nela.

nmnmnmnm
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Reint saiu antes e os três amigos terminaram calmamente a 
refeição e ficaram conversando.

- O que vamos fazer, agora?
A pergunta foi feita pelo jovem Maique e Peet a respondeu.
- Vamos agir. No final, deixaremos uma trilha de cadáveres. 

O resultado de nossa ação afetará também a irmandade, que 
verá seus homens morrerem sem poder fazer nada. Quando 
desvendarem a tatuagem, acabarão descobrindo a punição, 
sem conseguirem saber quem é que a providenciou, mas vão 
relacioná-la ao sequestro. É o mesmo com os outros alvos. Va-
mos identificá-los para que sejam pegos.

Peet dispensou Maique, que voltaria para casa. Quando 
protestou, foi incisivo:

- Maique entendo seu gesto e agradeço. Mas fiz uma pro-
messa e não vou quebrá-la. O mestre não quer seu envolvi-
mento direto nesta parte da ação. A ajuda que nos deu foi 
extremamente valiosa. Você sabe o que irá acontecer, mas não 
deve falar nada. Obrigado, amigo. Assim que terminar, vou 
procurá-lo e iremos juntos até o mestre. Vou contar o que fize-
mos. 

Cyran e Peet viram o amigo afastando-se e seguiram em 
direção contrária. Logo depois, também se separaram. O vi-
gilante iria reassumir o papel de Nobre, fazendo a ronda dos 
bordéis, que conhecia muito bem, acompanhado de “novos 
amigos”. Peet seguiria outro circuito, passando pelo Círcu-
lo Dourado, pelo porto e pelo comércio, além de fazer visita 
rápida ao restaurante preferido pelos financistas da cidade. 
Tal como o Nobre, teria sempre a companhia de “amigos”. Em 
cada uma, pessoas seriam assinaladas pelos dois. Depois, se 
recolheriam.

O cálculo feito por Cyran, com maior conhecimento de 
causa, era que a ação tomaria pelo menos três dias para que os 
marcados fossem apanhados. Neste período, Peet retornaria ao 
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palácio real, mas não Syla. Mesmo tendo desvendado a trama, 
temia pela segurança dela, como tinha afirmado ao Conselho. 
Como não foi contestado, seguiu adiante com seu plano. Tor-
cia para que as discussões no Conselho não vazassem. O que 
pediu ao pai é que apenas os nobres participassem e que nada 
do que fizessem ou decidissem fosse passado à frente. 

“O fato é que, de jovem cordato, acabei me transformando 
em anjo da morte”. Era o pensamento de Peet enquanto cami-
nhava em direção ao Círculo Dourado, o seu primeiro alvo. 
No caminho, encontrou-se com dois “amigos” que o acom-
panharam. Ao chegarem, foram para o acesso secundário da 
sede do Círculo, postando-se de forma a poder observar quem 
saia. O início do movimento não demorou muito e assinalou 
para seus acompanhantes alguns dos passantes, deixou o local 
e dirigiu-se para a principal rua comercial. Chegou à taberna 
preferida dos maiores comerciantes da cidade, sentou-se em 
local estratégico, pediu cerveja, algo para comer e ficou obser-
vando o ambiente. Quando o primeiro caneco de cerveja lhe 
foi servido, duas pessoas sentaram-se à sua mesa, em silêncio. 
Peet apenas acenou-lhes. Os três ficaram no local por cerca de 
duas horas. Peet saiu primeiro.

Cyran, no papel do Nobre, foi em direção ao Cérebro Rosa, 
apresentando seus acompanhantes como amigos e festejou os 
conhecidos. Escolheu mesa que lhe dava ampla visão do salão. 
Os três pediram bebida e o prato do dia. Enquanto esperavam, 
o Nobre começou assinalar algumas pessoas, completando 
as indicações durante a suculenta refeição. Ali, havia termi-
nado, mas iria se mover adiante, repetindo as indicações nos 
outros três principais bordéis da cidade. Depois, iria ao porto 
e à taberna frequentada no final do dia pelos distribuidores e 
importadores. Teria terminado sua missão e poderia escolher o 
que faria, permanecer como o Nobre ou ir para Edrea, a cidade 
sede dos van der Vliet, onde seria bem acolhido

Peet continuaria agindo.
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A LIGA DO ESCORPIÃO

Considerado um povo mítico, os emthee são cultuados e, ao 
mesmo tempo, temidos. Este culto e, sobretudo, o temor, aca-
baram criando muitas lendas, que iam desde poderes de curar 
pessoas a feitiços e que podiam matar uma pessoa sem que 
se desse conta do que a atingiu. Sem uma história consistente 
e com sinais esparsos de sua presença, cada povo, em cada 
domínio e nos continentes, acabou por desenvolver histórias 
sobre eles. Nelas, os emthees eram responsáveis por ações 
maléficas e benéficas. 

Uma das lendas mais conhecida era sobre a Liga do Escor-
pião. Dela, as pessoas falavam com medo, atribuindo a seus 
integrantes não só a especialidade em todo tipo de luta, mas 
dando-lhes o mais alto grau de feitiçaria, alquimistas e bruxos 
de grande poder. Embora ninguém conhecesse um integrante 
da Liga, o que se dizia, nos nove domínios e em Sazos, é que 
seus adeptos podiam ser identificados por uma tatuagem de 
um escorpião vermelho e era com esta mesma tatuagem a 
marca de punição por ela imposta. A diferença entre o per-
tencente à misteriosa entidade e quem foi por ela punida era o 
escorpião aparecer com a cauda levantada e com uma pequena 
gota pronta para cair na ponta do ferrão. A gota representaria, 
neste caso, o veneno que alguém marcado com o símbolo car-
regaria, o que lhe poderia provocar sofrimentos terríveis. 

Um dos poucos lugares onde existia registros desta lenda era 
na biblioteca da Theyif Drait. Um livro muito antigo a reprodu-
zia e listava as consequências de se fazer desafio aberto à Liga 
do Escorpião ou a um de seus integrantes. Os participantes 
da Theyif Drait não eram literatos, mas homens de ação, e por 
isso nunca tinham lido o livro. Se o tivessem feito, descobri-
riam que um dos seus irmãos, febril e delirante, e que acabava 
de checar tinha sido marcado com o escorpião vermelho. O 
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que seus pares conheciam é o fato de ter aceitado contrato em 
Ruttark com um belíssimo pagamento. Ninguém podia imagi-
nar o que estava lhe causando delírios e sofrimento. Mas, nos 
poucos momentos de lucidez, assegurava que tinha completado 
o contrato e voltara para o abrigo da irmandade.

O irmão foi entregue aos mestres, mas nada do que fizeram 
resultou. Com o passar dos dias e apesar das medicações que 
lhe aplicaram, suas extremidades – dedos dos pés e das mãos 
– começaram a apodrecer. Ao mesmo tempo, sentia dores lan-
cinantes, que nenhuma droga conseguiu mitigar, e seus gritos 
horríveis eram ouvidos por toda a irmandade. Os mestres o 
isolaram por temor que a doença afetasse os outros irmãos. 
Mas já era tarde. A febre se espalhou e, com ela, os delírios de 
quem a havia contraído. Os corpos foram ficando apodrecidos 
e a doença virou epidemia, chegando a 80% dos integrantes 
dos círculos mais elevados e 90% dos outros. Os próprios 
mestres foram infectados e mesmo com a fortaleza evacuada, 
a doença chegou a vila, dizimando, como há havia feito com a 
irmandade, a maior parte da população.

Alguns mestres conseguiram escapar, quase que por mi-
lagre. Um deles tomou como tarefa descobrir o que havia 
acontecido e como a doença havia chegado à Theyif Drait. 
Começou sua pesquisa bem antes de retornarem à fortaleza da 
irmandade, mas foi só nela, vários meses depois e após passar 
por várias limpezas e desinfecções, que o acaso lhe levou à 
descoberta. E ela veio do velho volume que há muito dormia 
nas prateleiras da biblioteca, descoberto por acaso. 

Nele, havia não só uma extensa descrição dos poderes 
da Liga do Escorpião, mas uma reprodução muito nítida do 
escorpião vermelho com a causa levantada e o pingo na ponta. 
Era uma explicação, mas não a aceitou de pronto. Buscou mais 
informações, mas não as encontrou. Valeu-se, então, do relato 
de alguns irmãos e em um deles, que havia perecido mas que 
cuidara do doente, viu a descrição da tatuagem que tinha no 
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pescoço: um escorpião vermelho com a cauda levantada e um 
pingo na ponta. Concluiu que a irmandade havia sido objeto 
de uma vingança.

No primeiro encontro dos mestres relatou sua descober-
ta e ouviu que o irmão morto – e que trouxera a desgraça à 
irmandade – tinha aceitado contrato para um sequestro em 
Ruttark, no reino dos Nove Domínios, assegurando, ao voltar, 
que o tinha realizando o trabalho. Dera mais um passo, mas 
ainda não estava satisfeito e continuou suas pesquisas. E foi 
mais uma vez em um velho livro da biblioteca, que lhe deu o 
sentido da tatuagem: uma mensagem de morte. Consolidou o 
entendimento que tinha sido vingança e concluiu que a volta 
havia sido deliberada, não pelo irmão, mas por alguém que o 
havia capturado, lhe fez a tatuagem e o infectou na certeza que 
retornaria à fortaleza e outros irmãos seriam atingidos. Era 
uma mensagem clara: Não mexam conosco.

Suas descobertas foram discutidas com os outros mestres. 
Concordaram que a Liga do Escorpião não era lenda, mas 
realidade. A irmandade tinha sido quase destruída em uma 
ação à distância, sem que ninguém da Liga se aproximasse. O 
Conselho da Theyif Drait se reuniu, os mestres defenderam 
transformar os Nove Domínios em tabu para novas ações da 
irmandade. A discussão foi longa, mas a proibição acabou 
sendo adotada como meio de evitar a extinção da ordem. Se 
um simples sequestro tinha provocado tal reação, uma nova 
investida poderia erradicar a ordem da terra. 

Eram intrépidos, assim como seus irmãos, mas não queriam 
morrer apodrecendo. A melhor prevenção era não mais agir 
nos Nove Domínios.

nmnmnmnm

Em Ruttark e em algumas das capitais e cidades dos do-
mínios, não apareceu ninguém tatuado com o escorpião, mas 
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na semana seguinte ao sequestro, várias pessoas importantes 
– algumas delas nobres – apareceram mortas. Duas caracterís-
ticas chamaram a atenção para as mortes. A primeira que, que 
pareciam adormecido. A outra, que não havia sinal de violên-
cia, espasmos ou qualquer indicação de como a morte tinha 
ocorrido. A sequência de mortes chamou atenção e só não 
ocupou mais espaço por haver dois novos acontecimentos no 
reino que se sobrepuseram a elas.

As discussões, comentários e fofocas sobre a renúncia 
do antigo e posse do novo rei continuavam, assim como as 
que envolviam os novos casamentos anunciados ao final da 
reunião do Conselho. A essas novidades acrescentavam as 
mudanças políticas promovidas, com a criação de nova as-
sembleia e as reuniões mais constantes do Conselho do Reino, 
além da reformulação completa da guarda Krellior. Elas do-
minavam as conversas e acabaram por colocar as mortes em 
segundo plano, exatamente como Peet havia previsto.

Em Ruttark, centro dos acontecimentos e onde apareceu o 
maior número de mortos, além dos executados publicamente 
como os cérebros do sequestro, gente de todos os níveis ten-
tavam entender o que as mudanças iriam provocar em suas 
vidas. Nunca havia um período de maior busca de informa-
ções. Mas havia também muito temor. Gente importante tinha 
morrido, alguns com acusações formais, outros simplesmente 
apareceram mortos sem explicação. O que estava acontecendo? 
A explicação mais comum era que tinha sido um ajuste de con-
tas dos chefes de domínio devido ao sequestro de lady Syla.

Só bem mais tarde, quando a excitação passou, é que um 
detalhe comum à maioria das mortes começou a ser discuti-
da. Ao lado direito e próximo ao pescoço dos mortos havia 
uma carta, parecida com carta do baralho, com o desenho de 
um escorpião vermelho com a cauda levantada. Como havia 
repetição, não devia ser coincidência. Talvez fosse um mar-
co, espécie de aviso para outras pessoas, mensagem enviada 
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de modo nada sutil. Um dos auxiliares de Amak, que nunca 
havia suspeitado do envolvimento dele no sequestro, levou a 
questão a um dos novos mestres do Grande Templo e lhe mos-
trou o desenho.

O mestre não tinha respostas, mas prometeu buscá-la e 
revelar o que descobrisse. Iniciou sua pesquisa por associação 
com vários simbolismos ligados ao escorpião, mas não conse-
guiu resultados consistentes. Decidiu, então, consultar outros 
colegas, mas novamente ficou sem respostas. Assumiu, então, 
o desafio de desvendar o mistério, nem que fosse com uma ex-
plicação superficial. Imaginava que, sim, poderia ser um aviso 
e que, se assim o fosse, poderia indicar que as pessoas tinham 
sido assassinadas. 

Seus esforços a nada levaram e, então, tomou coragem e 
resolveu consultar o grande sacerdote, reconhecido como es-
tudioso das coisas antigas e especialista em símbolos. Quando 
lhe fez a pergunta, pediu para ver o desenho. O mestre não o 
tinha levado, retornou à sua cela, pegou-o, voltou e o entregou.  
Mele Noi Syryvath, cujos olhos tinham enfraquecidos, apro-
ximou o desenho do rosto para vê-lo melhor, examinou com 
cuidado e prometeu consultar alguns livros antes de respon-
der ao questionamento.

O pedido de tempo era despistamento, pois sabia do que se 
tratava e imaginava quem estava por trás das mortes. Mesmo 
assim, consultou um velho livro muito bem guardado e con-
firmou o que já conhecia. A Liga dos Escorpiões havia tomado 
forma, passando de lenda à realidade. Por entender o propó-
sito de quem a havia revivido, uma semana depois mandou 
chamar o discípulo e lhe explicou o que a imagem queria dizer 
e lhe contou a lenda e os poderes que eram atribuídos àqueles 
que pertenciam à Liga. 

O desenho era um aviso. E foi ele que, de propósito, atribuiu 
as mortes ao sequestro de lady Syla M´Kura-Torg, explicando 
ao atento discípulo que foi vingança pelo que os mortos ha-
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viam feito, direta ou indiretamente. Sua crença é que tinham 
algum tipo de participação no sequestro e acabaram pagando 
com vida, o que era verdade. A lenda se tornou real e presente 
na cidade e nos domínios, como mostrava a trilha de cadáveres 
deixada. A Liga tinha se vingado.

O discípulo ficou impressionado e acabou revelando a es-
tória ao amigo, a quem pediu para não a divulgar. Ele acabou 
contando-a a outros amigos e, como sempre acontecia em Rut-
tark, a primeira versão foi recontada e aumentada, com a Liga 
dos Escorpiões se tornando real, presente na cidade, contando 
com a participação de poderosos feiticeiros que se disfarçavam 
em pessoas comuns e que podiam ser contratadas para matar, 
desde que fossem bem pagas. De certa forma, era a história 
da Irmandade, só que com componentes mágicos, com poções 
que transformavam homens em zumbis e feitiçarias as mais 
diversas. 

No caso das mortes, o boato consolidado era que lorde 
Govert M´Kura-Torg havia contratado a Liga para vingar o 
sequestro de sua filha. E não só isso: havia levado com ele 
alguém que pertencia à Liga como forma de avisar seus ini-
migos que retaliaria qualquer ação que tomassem contra sua 
família. E como havia se vingado, também os outros nobres 
poderiam fazê-lo, usando os poderes sobrenaturais dos inte-
grantes da Liga, capazes de descobrir o mais recôndito segre-
do das pessoas.

Peet riu ao ouvir a versão consolidada da Lenda, chaman-
do-a de fábula bem construída. Mas para quem a contou 
levantou a hipótese de as mortes não ser vingança, mas lição 
para o reino, mostrando que havia limite na ação humana e 
que sequestro estava além do limite do aceitável. Os mortos 
haviam ultrapassando a linha da ética, da moral e da retidão e 
praticaram algo abominável, subtraindo alguém de sua família 
apenas pelo intuito de lucrar. E lembrou ao narrador antigo 
provérbio, atribuído aos emthees: “Quem acha mel deve co-
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mer o que lhe basta para não se sentir mal e venha a vomitar”. 
Olhando gravemente para o interlocutor, afirmou: 

“Quem planejou o sequestro de lady Syla foi longe demais, 
comeu mais do que podia e, como no provérbio, acabou sendo 
punido. Neste caso, não foi o vômito que lhes veio, mas a mor-
te. Se foi obra da Liga ou não, não sei. Mas não as vejo como 
vingança, mas como lição para os que almejam mais do que 
podem”.

Conhecido e respeitado, a pequena contribuição de Peet mu-
dou a lenda e as mortes que passaram a ser vista como lição. A 
partir de então, sempre que alguém nos nove domínios queria 
mais do que podia, passou a ser lembrado que poderiam rece-
ber a visita da Liga dos Escorpiões.

O “herói do reino” e, ao mesmo tempo, o despreocupado 
nobre que não levava nada a sério, tinha conseguido sem in-
tento.

Ele se casaria com Cabelos de Fogo.
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