


Para a Celyn. As melhores partes nunca foram destruídas.
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Corvos! Sempre os corvos. Instalavam ‑se nas empenas da igreja 
mesmo antes de os feridos passarem a mortos. Mesmo antes de Rike 
terminar de arrancar dedos às mãos e anéis aos dedos. Encostei ‑me 
ao poste da forca e acenei aos pássaros com a cabeça. Eram uma dú‑
zia, formando uma linha negra, com olhos sábios e atentos.

A praça da aldeia tingia ‑se de vermelho. Havia sangue nas va‑
letas, sangue sobre o empedrado, sangue na fonte. Os cadáveres 
jaziam como cadáveres que são. Alguns mostravam ‑se de forma có‑
mica, estendendo para o céu mãos a que faltavam dedos. Outros 
estavam pacíficos, encolhidos sobre os seus ferimentos. Voavam 
moscas sobre os feridos que lutavam pela vida. Alguns por aqui, ou‑
tros por ali. Uns cegos, outros astutos, todos traídos pelo zumbido 
da sua comitiva.

— Água! Água! — Com os moribundos, era sempre água. Que 
estranho. É matar que me dá sede. 

E isto era Mabberton. Duzentos camponeses mortos caídos com 
as suas foices e machados. Avisei ‑os de que fazíamos isto para ganhar 
a vida. Disse ‑o ao seu líder, Bovid Tor. Dei ‑lhes essa hipótese. Faço ‑o 
sempre. Mas não. Queriam sangue e chacina. Foi o que tiveram. 
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A guerra, meus amigos, é uma coisa bela. Só quem perde dirá o 
contrário. Se me tivesse dado ao trabalho de procurar o velho Bovid, 
caído contra a fonte com as tripas no colo, ouviria provavelmente a 
opinião contrária. Mas vejam onde a discordância o levou.

— Vermes camponeses pobres como merda. — Rike deixou cair 
um punhado de dedos sobre o ventre aberto de Bovid. Aproximou ‑se 
de mim, estendendo o saque como se a culpa fosse minha. — Olha! 
Um anel de ouro. Um! Uma aldeia inteira e um miserável anel de 
ouro. Gostava de levantar os cabrões e desancá ‑los outra vez. Filhos 
da puta de lavradores do pântano.

E fá ‑lo ‑ia. Era um canalha cruel e muito ganancioso. Olhei‑o nos 
olhos.

— Calma, Irmão Rike. Mabberton tem mais do que um tipo de 
ouro.

Fixei nele o meu olhar de aviso. As suas pragas roubaram a ma‑
gia ao cenário. Além disso, precisava de ser severo com ele. Rike fi‑
cava sempre irritadiço depois de uma batalha, querendo mais. Mais 
do que conseguiria suportar. Resmungou, guardou o seu anel de 
ouro e voltou a pôr a faca no cinto.

Makin aproximou ‑se nesse momento e cobriu os ombros de 
cada um de nós com os braços, fazendo embater a sua manopla 
contra as nossas ombreiras. O único talento de Makin era serenar 
ânimos. 

— O Irmão Jorg está certo, Pequeno Rikey. Há muitos tesouros 
para encontrar. — Makin gostava de chamar «Pequeno Rikey» a 
Rike por ser mais alto do que qualquer um de nós e ter o dobro da 
largura. E contava sempre piadas. Contava ‑as a quem matava se 
lhe dessem tempo para o fazer. Gostava de os ver partir com um 
sorriso. 

— Que tesouros? — perguntou Rike, continuando amuado.
— O que há sempre onde vivem camponeses, Pequeno Rikey? 

— Makin arqueou as sobrancelhas num gesto muito sugestivo.
Rike ergueu a viseira, presenteando ‑nos com a feiura do seu ros‑

to. Ou seria mais brutal que feio. Acho que as cicatrizes o tornavam 
melhor.

— Vacas?
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Makin pressionou os lábios. Nunca gostei dos seus lábios. Eram 
demasiado grossos e carnudos, mas perdoei ‑lho pelas suas piadas e 
pela eficácia letal com que usava o malho. 

— Podes ficar com as vacas, Pequeno Rikey. Eu vou procurar 
uma filha de camponês ou três antes que os outros as usem todas.

Partiram nesse momento, com Rike a largar a sua gargalhada 
habitual, «hur, hur, hur», como se tentasse cuspir uma espinha atra‑
vessada na garganta.

Vi ‑os arrombar a porta da casa de Bovid diante da igreja, uma 
bela casa com telhados altos cobertos com placas de madeira e um 
pequeno jardim florido à frente. Bovid seguiu ‑os com o olhar, mas 
não conseguia virar a cabeça. 

Observei os corvos e vi Gemt e o seu irmão imbecil, Maical, cor‑
tando cabeças, Maical com a carroça e Gemt com o machado. Uma 
coisa bela, ouçam bem. Pelo menos para contemplar. Concordo que 
a guerra cheira mal. Mas pegaríamos fogo ao sítio em breve e o fumo 
sobrepor ‑se ‑ia ao fedor. Anéis de ouro? Eu não precisava de paga‑
mento adicional. 

— Rapaz! — gritou Bovid, com uma voz completamente oca e 
fraca.

Coloquei ‑me diante dele, apoiado na espada, sentindo subita‑
mente os braços e as pernas cansados.

— É melhor que te apresses a dizer o que te vai na alma, campo‑
nês. O Irmão Gemt vem aí com o seu machado. Corte limpo.

O camponês não parecia demasiado preocupado. Era difícil 
preocupar um homem tão próximo de se tornar um festim para os 
vermes. Mesmo assim, irritava ‑me que me encarasse com tamanha 
leviandade e me tratasse por «rapaz». 

— Tens filhas, camponês? Talvez escondidas na cave? O velho 
Rike vai farejá ‑las.

Bovid ergueu subitamente o olhar nesse momento, atento e 
dorido.

— Que… que idade tens, rapaz?
Outra vez «rapaz». 
— Idade suficiente para te abrir de alto a baixo como a uma bolsa 

anafada — respondi, sentindo a irritação a aumentar. Não gosto de 
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me irritar. Irrita ‑me. Acho que nem isso percebeu. Provavelmente, 
nem sequer percebeu que tinha sido eu a abri ‑lo menos de meia 
hora antes.

— Quinze verões, não mais. Não poderás ter mais… — As suas 
palavras eram lentas, escapando entre lábios azuis num rosto pálido.

Ter ‑lhe ‑ia dito que errara por dois, mas deixara de me ouvir.  
A carroça guinchou atrás de mim e Gemt aproximou ‑se com o ma‑
chado a pingar.

— Levem ‑lhe a cabeça — disse ‑lhes. — Deixem a barriga gorda 
para os corvos.

Quinze! Com 15 anos não andaria a perder tempo a devastar al‑
deias. 

Quando tivesse 15 anos, seria rei!

miolo_Prince_of_Torns_v6.indd   12 26/04/16   20:25



Algumas pessoas nasceram para te incomodar. 
O Irmão Gemt nascera para incomodar o mundo inteiro.
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Mabberton ardeu bem. Todas as aldeias tinham ardido bem naquele 
verão. Makin chamara ‑lhe «um filho da puta de um verão quente, 
demasiado maldoso para permitir chuva» e estava certo. Erguia ‑se 
pó atrás de nós quando chegámos a cavalo. Ao partirmos, o pó fora 
substituído pelo fumo. 

— Quem escolhe ser camponês? — Makin gostava de fazer  
perguntas.

— Quem escolhe ser filha de um camponês? — Indiquei Rike 
com a cabeça, que escorregou da sela, quase suficientemente cansa‑
do para cair, ostentando um sorriso estúpido e trazendo um pedaço 
de pano de samito atado sobre a meia couraça. Nunca perceberia 
onde encontrou samito em Mabberton. 

— O Irmão Rike aprecia os seus prazeres simples — disse Makin. 
Era verdade. Rike ansiava realmente por aquilo. Como o fogo 

ansiava por combustível. 
Chamas vivas devoravam Mabberton. Ergui o archote para o te‑

lhado de colmo da estalagem e o fogo cresceu até forçar a nossa 
partida. Era apenas mais um dia sangrento no último longo estertor 
do nosso império devastado.
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Makin limpou o suor com a mão, manchando ‑se com fuligem. 
Tinha um verdadeiro talento para se sujar. 

— Também não te esquivaste aos mesmos prazeres simples, 
Irmão Jorg.

Não podia argumentar. «Que idade tens?», quisera saber o cam‑
ponês gordo. Idade suficiente para visitar as suas filhas. A rapariga 
gorda tivera muito para dizer, como o seu pai. Guinchou como uma 
coruja e feriu ‑me os ouvidos com os seus guinchos. Preferi a mais 
velha. Manteve ‑se muito silenciosa. Tão silenciosa que precisei de a 
beliscar aqui e ali, apenas para me assegurar de que não morrera de 
susto. Duvidei de que alguma delas se tivesse mantido calada quan‑
do as chamas as alcançaram…

Gemt aproximou ‑se no seu cavalo e arruinou ‑me a reflexão.
— Os homens do Barão verão o fumo a 15 quilómetros. Não de‑

vias ter ‑lhe pegado fogo. — Abanou a cabeça, com a estúpida cabe‑
leira ruiva a oscilar de um lado para o outro. 

— Não devias — repetiu o irmão imbecil, montado no velho 
Cinzento. Permitíamos que cavalgasse o velho Cinzento com a carro‑
ça atrelada. O Cinzento não saía da estrada. O cavalo era mais esperto 
que Maical. 

Gemt gostava sempre de afirmar coisas. «Não devias ter enfiado 
os cadáveres no poço. Vamos passar sede.» «Não devias ter matado 
aquele padre. Agora vamos ter azar.» «Se a tivéssemos poupado, po‑
deríamos cobrar um resgate ao Barão Kennick.» Senti vontade de 
lhe espetar a faca na garganta. Ali mesmo. Esticar ‑me e cravar ‑lha 
no pescoço. «O quê? Que dizes, Irmão Gemt? Gargarejo, gargarejo? 
Não devia ter ‑te apunhalado a maçã de Adão?»

— Oh, não! — gritei, fazendo ‑me de chocado. — Depressa, 
Pequeno Rikey, vai mijar para cima de Mabberton. Apaga aquelas 
chamas.

— Os homens do Barão vão ver — disse Gemt, teimoso e cora‑
do. Corava como uma beterraba quando o arreliavam. Aquele rosto 
vermelho dava ‑me ainda maior vontade de o matar. Mas não o fiz.  
A liderança traz responsabilidades. A responsabilidade de não matar 
demasiados dos meus próprios homens. Ou não sobrará ninguém 
a quem liderar.
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A coluna rodeou ‑nos, como sempre acontecia quando se passava 
alguma coisa. Puxei as rédeas de Gerrod e fi ‑lo parar com um relin‑
cho e um bater de cascos. Olhei para Gemt e aguardei. Aguardei até 
os meus 38 irmãos me rodearem, deixando Gemt tão escarlate que 
quase se esperaria que as suas orelhas começassem a sangrar. 

— Para onde vamos todos, irmãos? — perguntei, erguendo ‑me 
sobre os estribos para poder observar as suas caras feias. Fiz a per‑
gunta em voz baixa e todos se calaram para ouvir. — Para onde? 
— repeti. — Certamente não serei o único a saber. Escondo ‑vos se‑
gredos, meus irmãos? 

Rike pareceu um pouco confuso ao ouvir aquilo, e franziu a  
testa. Burlow Gordo aproximou ‑se de mim pela direita. À esquerda, 
tinha o Núbio, com dentes muito brancos numa cara negra como 
carvão. Silêncio.

— O Irmão Gemt pode dizer ‑nos. Sabe o que deve ser e o que 
é. — Sorri, embora a minha mão continuasse a tremer de ansiedade 
para lhe aproximar a adaga do pescoço. — Para onde vamos, Irmão 
Gemt?

— Para Wennith, na Costa dos Cavalos — disse, muito relutante 
e sem querer concordar com nada.

— Muito bem. Como chegaremos lá? Quase 40 homens nos 
nossos cavalos tão francamente roubados?

Gemt firmou o maxilar. Percebia onde eu queria chegar.
— Como chegaremos lá se quisermos uma fatia de tarte ainda 

quente? — perguntei.
— Pela Estrada dos Espetros! — gritou Rike, agradado por co‑

nhecer a resposta. 
— Pela Estrada dos Espetros — repeti, mantendo o sorriso e a 

voz baixa. — Por que outro caminho poderíamos ir? — Encarei o 
Núbio, suportando a intensidade dos seus olhos escuros. Não conse‑
guia ler o que neles via, mas permiti que ele me lesse a mim.

— Não há outra forma.
Achei que Rike se sentiria deleitado. Não sabia que jogo jogáva‑

mos, mas agradava ‑lhe o seu papel. 
— Os homens do Barão sabem para onde vamos? — perguntei 

a Burlow Gordo. 
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— Os cães de guerra seguem a frente de batalha — respondeu. 
Burlow Gordo não era estúpido. As peles caídas do seu pescoço tre‑
miam quando falava, mas ele não era estúpido.

— Então… — Olhei ‑os muito lentamente. — Então, o Barão sabe 
para onde irão bandidos como nós e sabe por onde iremos. — Dei‑
‑lhes tempo para interiorizarem aquilo. — E ateei uma grande fo‑
gueira que lhe diz, e aos seus, que seria uma má ideia seguir ‑nos.

Cravei a faca em Gemt nesse momento. Não precisava de o fa‑
zer, mas queria fazê ‑lo. Dançou uma bela dança, engasgando ‑se no 
próprio sangue e caindo do cavalo abaixo. A sua cara vermelha em‑
palideceu rapidamente.

— Maical — disse. — Corta ‑lhe a cabeça.
E ele obedeceu. 
Gemt tinha escolhido um mau momento.
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O que quer que tivesse devastado o Irmão Maical  
deixara o exterior intocado. Parecia tão sólido, duro e azedo  

como os restantes. Até alguém lhe fazer uma pergunta.
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— Dois mortos e dois esperneantes. — Makin exibia o seu grande 
sorriso.

Teríamos acampado junto às gaiolas para exposição pública de 
condenados de qualquer forma, mas Makin avançara para estudar 
o terreno. Acreditei que saberem que duas das quatro gaiolas conti‑
nham condenados vivos animaria os irmãos.

— Dois — resmungou Rike. Cansara ‑se, e um Pequeno Rikey 
cansado via sempre um cadafalso como meio vazio.

— Dois! — gritou o Núbio, mais abaixo no caminho.
Alguns dos rapazes trocavam moedas para saldar apostas. A Es‑

trada dos Espetros era tão aborrecida como um sermão de domingo. 
Era direita e plana. Tão direita que um homem mataria por uma curva 
à esquerda ou à direita. Tão plana que uma inclinação seria recebida 
com gritos de júbilo. E, de cada lado, pântano, mosquitos, mais pân‑
tano e mais mosquitos. Na Estrada dos Espetros, duas gaiolas com 
condenados esperneantes era o melhor que alguém poderia esperar.

Estranhamente, não me ocorreu questionar por que havia gaio‑
las para exposição de condenados no meio de nenhures. Via aquilo 
como uma benesse. Alguém deixara os seus prisioneiros a morrer 
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pendurados em gaiolas junto à estrada. Podia ser um local estranho 
para escolher, mas, de qualquer forma, era entretenimento gratui‑
to para o meu pequeno bando. Os irmãos sentiam ‑se ávidos e, por 
isso, fiz Gerrod trotar. Era um bom cavalo. Libertou ‑se do cansaço e 
avançou em frente. Não havia estrada como a Estrada dos Espetros 
para trotar.

— Esperneantes! — gritou Rike. E todos se apressaram a  
al cançá ‑lo. 

Permiti que Gerrod se adiantasse. Não deixaria nenhum cava‑
lo passar ‑lhe à frente. Não naquela estrada. Não com o piso com‑
pletamente empedrado, com cada pedra a encaixar ‑se de forma tão 
perfeita nas restantes que nem uma erva podia esperar ver a luz. 
Nenhuma pedra virada, nenhuma pedra gasta. E construída sobre 
um pântano!

Cheguei antes deles aos esperneantes, claro. Nenhum deles 
conseguia alcançar Gerrod. Não quando eu o montava e estando os 
outros todos mais pesados. Junto às gaiolas, virei ‑me para os ver, 
espalhados pela estrada. Gritei, delirante de alegria. Suficientemente 
alto para despertar a carroça das cabeças. Gemt viria ali, saltitando 
ao fundo.

Makin foi o primeiro a alcançar ‑me, mesmo tendo percorrido  
já a distância duas vezes antes.

— Que os homens do Barão venham — disse ‑lhe. — A Estrada 
dos Espetros é tão boa como qualquer ponte. Dez homens conse‑
guiriam suster um exército aqui. Quem quiser flanquear ‑nos, pode 
afogar ‑se no pântano. 

Makin acenou com a cabeça, continuando a tentar recuperar o 
fôlego.

— Os que construíram esta estrada… se me construíssem um 
castelo… — Trovões a leste sobrepuseram ‑se às minhas palavras. 

— Se os Construtores de Estradas construíssem castelos, nunca 
entraríamos em parte alguma — disse Makin. — Alegra ‑te por te‑
rem desaparecido.

Vimos os irmãos aproximarem ‑se. O pôr do sol tingiu as lagoas 
do pântano de um laranja flamejante e pensei em Mabberton.

— Um belo dia, Irmão Makin — disse.
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— Assim foi, Irmão Jorg — concordou ele.
Os irmãos chegaram e começaram a discutir a respeito dos esper‑

neantes. Fui sentar ‑me contra a carroça do saque para ler enquanto 
havia luz e a chuva não começava a cair. O dia dera ‑me vontade de ler 
Plutarco. Tinha ‑o só para mim, ensanduichado entre capas de couro. 
Algum monge digno passara a vida inteira a trabalhar naquele livro. 
Uma vida inteira curvado sobre ele, empunhando o pincel. Aqui o 
dourado para auréola, sol e pergaminhos decorativos. Aqui um azul 
como veneno, mais azul que um céu ao meio ‑dia. Minúsculos pon‑
tos de vermelhão compondo um leito de flores. Talvez esse monge 
tivesse cegado sobre o livro. Era provável que tivesse esgotado no 
livro a sua vida inteira, de rapaz a velho grisalho, embelezando as 
palavras do velho Plutarco.

O trovão ecoou e os esperneantes espernearam e uivaram en‑
quanto eu me sentava a ler palavras que já eram velhas de séculos 
quando os Construtores de Estradas construíam as suas estradas.

— São cobardes! Mulheres com espadas e machados! — Um dos 
festins para corvos numa das gaiolas tinha uma boca e tanto — Não 
há um único homem entre vós. Todos pederastas, seguindo esse ra‑
pazinho. — Fazia as palavras subirem de tom no fim, falando como 
um homem de Merssy.

— Há um sujeito ali com uma opinião a teu respeito, Irmão Jorg! 
— gritou Makin.

Uma gota de chuva tocou ‑me o nariz. Fechei a capa do Plutarco. 
Tinha esperado uma vida inteira para me falar sobre Esparta e 
Licurgo, poderia esperar um pouco mais para não se molhar en‑
quanto o fazia. O esperneante tinha mais coisas para dizer e permiti 
que o dissesse às minhas costas. Na estrada, era preciso embrulhar 
bem um livro para impedir a chuva de se infiltrar, colocando ‑o por 
baixo de uma capa num alforge. Num bom alforge, claro, não numa 
porcaria feita pelos thurtanos. Num bom alforge de couro com cos‑
tura dupla da Costa dos Cavalos. 

Os rapazes afastaram ‑se para permitirem que me aproximasse.  
A gaiola tresandava mais do que a carroça das cabeças. Era uma 
coisa tosca de tábuas recentemente cortadas. Havia quatro gaio‑
las penduradas. Duas continham homens mortos. Homens muito 
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mortos. Com pernas a penderem entre grades, comidas pelos cor‑
vos até ao osso. Nuvens densas de moscas envolviam ‑nos como se 
de uma segunda pele negra se tratasse, emitindo um zumbido con‑
tínuo. Os rapazes tinham espetado algumas vezes um dos esper‑
neantes, que não pareceu nada agradado com isso. Aliás, pareceu 
ter morrido. Um grande desperdício porque tínhamos uma noite 
inteira pela frente e ter ‑lhes ‑ia dito isso mesmo se o esperneante 
fala ‑barato não tivesse continuado a falar.

— Aí vem o rapaz! Cansou ‑se de ver ilustrações obscenas no seu 
livro roubado. — Estava sentado de pernas cruzadas na sua gaio‑
la, com os pés feridos e ensanguentados. Era um homem velho. 
Rondaria os 40 anos, de cabelo negro abundante e olhos escuros bri‑
lhantes. — Usa as páginas para limpares o traseiro, rapaz — disse, 
com ferocidade, segurando as grades de repente e fazendo a gaiola 
balouçar. — Não te servirão para mais nada.

— Talvez um fogo lento? — disse Rike. Até Rike sabia que o ve‑
lho só queria enfurecer ‑nos para que lhe déssemos um fim rápido. 
— Como fizemos com as gaiolas de Turston.

Ouviram ‑se algumas gargalhadas depois daquilo. Mas não vin‑
das de Makin. Este franzia a testa por baixo da terra e da fuligem, 
fitando o esperneante. Ergui uma mão para os silenciar.

— Seria um desperdício terrível estragar um livro tão bom, Padre 
Gomst — afirmei.

Como Makin, reconheci Gomst por baixo de toda aquela barba e 
cabelo. Se não fosse o sotaque, teria sido assado.

— Sobretudo por ser um «Vida de Licurgo» escrito em latim lite‑
rário e não naquele crioulo romano que ensinam na igreja. 

— Conheces ‑me? — perguntou, com a voz a ceder e parecendo 
subitamente choroso.

— Claro que conheço. — Fiz as mãos passarem em simultâneo 
pelas minhas belas madeixas e puxei o cabelo para trás para lhe per‑
mitir ver ‑me adequadamente com a fraca luz do anoitecer. Tenho o 
rosto moreno e a expressão bem definida dos Ancrath. — És o Padre 
Gomst. Vieste para me levar de volta à escola.

— Pr… prín… — Gaguejava, incapaz de formular as palavras. 
Era repelente. Fez ‑me sentir que tinha mordido alguma coisa podre. 
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— Príncipe Honorous Jorg Ancrath, um teu criado. — Fiz a mi‑
nha vénia cortesã.

— Q… que aconteceu ao Capitão Bortha? — O Padre Gomst ba‑
louçou lentamente na gaiola, confuso. 

— Apresenta ‑se o Capitão Bortha, senhor! — Makin bateu con‑
tinência e avançou. Estava manchado com o sangue do primeiro  
esperneante.

Seguiu ‑se um silêncio de morte. Até o gorjear e o zumbido do 
pântano se reduziram a um sussurro. Os irmãos transferiram o 
olhar entre mim e o velho padre, voltando a mim e deixando as 
bocas abrirem ‑se de espanto. O Pequeno Rikey não teria parecido 
mais surpreendido se alguém lhe tivesse pedido para calcular nove 
vezes seis. 

A chuva escolheu esse momento para começar a cair de uma vez 
só, como se o Senhor Todo ‑Poderoso tivesse esvaziado o seu penico 
sobre nós. A penumbra que alastrava parecia densa como melaço.

— Príncipe Jorg! — O Padre Gomst precisou de gritar sobre o 
ruído da chuva. — A noite! Tendes de fugir! — Segurou as grades 
da sua gaiola com os nós dos dedos brancos e tinha os olhos arre‑
galados, sem pestanejar, fitando a escuridão enquanto a chuva caía.

E, através da noite e da chuva, através do pântano em que ne‑
nhum homem conseguia andar, viu ‑os a caminho. Viu as suas luzes. 
Luzes pálidas como as chamas dos mortos em lagoas profundas em 
que os homens não devem espreitar. Luzes que prometem tudo o 
que um homem poderá desejar e que o convencem a persegui ‑las, 
prometendo respostas e oferecendo apenas lama fria, profunda e 
sedenta.

Nunca gostei do Padre Gomst. Desde os meus 6 anos que ele 
me dizia o que fazer, na maioria das vezes usando as costas da mão 
como argumento.

— Fugi, Príncipe Jorg! Fugi! — uivou o velho Gomsty, sacrifican‑
do as forças que lhe restavam de forma agoniante.

E, por isso, mantive ‑me firme.
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Era igualmente mau em tudo o resto. 
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Os mortos vieram através da chuva, fantasmas das vítimas do pân‑
tano, dos afogados e de homens cujos corpos tinham sido entregues 
ao lodo. Vi Kent Vermelho correr às cegas e ficar atolado no pântano. 
Alguns irmãos tiveram o bom senso de fugir pela estrada, mas a 
maioria perdeu ‑se.

O Padre Gomst começou a rezar na sua gaiola, gritando as pala‑
vras como um escudo: 

— Pai que estais no céu, protegei o vosso filho. Pai que estais no 
céu... — Cada vez mais depressa enquanto o medo o dominava.

O primeiro deles ergueu ‑se da lagoa ávida e alcançou a Estrada 
dos Espetros. Brilhava como o luar, produzindo uma luz incapaz de 
aquecer alguém. Via ‑se o seu corpo recortado contra a luz, com a 
chuva a atravessá ‑lo e a embater na estrada.

Ninguém se manteve a meu lado. O Núbio fugiu, com os olhos 
arregalados na cara escura. Burlow Gordo parecia ter ficado sem pin‑
ga de sangue. Rike gritava como uma criança. Até Makin se deixara 
preencher pelo horror.

Abri bem os braços à chuva. Sentia ‑a a bater ‑me na pele. Não 
tinha muitos anos no corpo, mas também em mim a chuva caía 
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como uma memória. Despertava em mim noites terríveis em que 
me erguera na Torre de Menagem, no limiar de um abismo profun‑
do, quase afogado pelo dilúvio e desafiando o relâmpago a tocar ‑me.

— Pai que estais no céu. Pai que estais… — Gomst começou a 
engasgar ‑se quando o espetro se aproximou. Ele ardia com um fogo 
frio e era possível senti ‑lo nos ossos.

Mantive os braços bem abertos e a cara erguida para a chuva. 
— O meu pai não está no céu, Gomsty — disse. — Está no cas‑

telo a contar os seus homens.
A criatura morta aproximou ‑se de mim e olhei ‑a nos olhos. 

Estavam vazios. 
— Que trazes? — perguntei.
Mostrou ‑me.
E eu mostrei ‑lhe.
Havia um motivo para que fosse eu a vencer aquela guerra. 

Todos os que continuavam vivos tinham travado uma batalha que já 
era antiga antes do meu nascimento. Afiei os dentes nos soldados 
de madeira na sala de estratégia do meu pai. Havia um motivo para 
vencer onde eles tinham falhado. Eu compreendia o jogo.

— Inferno — disse o morto. — Trago o inferno.
E fluiu para dentro de mim, frio como a morte e afiado como 

uma lâmina.
Senti os meus lábios formarem um sorriso. Ele ouviu a minha 

gargalhada na chuva.
Uma faca é uma coisa bastante assustadora quando encostada à 

garganta, afiada e fria. O fogo também, tal como o cavalete de tortura. 
E um velho fantasma na Estrada dos Espetros. Tudo capaz de causar 
apreensão. Até que alguém perceba o que são. São apenas formas de 
perder o jogo. Perde ‑se o jogo e o que se perdeu? Perdeu ‑se o jogo.

É esse o segredo e espanta‑me que seja meu e só meu. Percebi a 
verdadeira natureza do jogo na noite em que os homens do Conde 
Renar alcançaram a nossa carruagem. Também nessa noite havia 
uma tempestade. Recordo o ruído da chuva a cair sobre o teto da 
carruagem e o trovejar que aí se escutava. 

O Grande Jan arrancou as portas das dobradiças para nos tirar 
do interior. Mas só teve tempo de me agarrar. Atirou ‑me para sítio 
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seguro. Para uma moita tão densa que os homens do Conde se con‑
venceram a si mesmos de que eu conseguira fugir pela noite fora. 
Não queriam revistar a moita. Mas eu não tinha fugido. Permanecia 
ali, entre os espinhos, e vi ‑os matarem o Grande Jan. Vi ‑o nos mo‑
mentos em que os relâmpagos me permitiram ver.

Vi o que fizeram à mãe e o tempo que demorou. Partiram a ca‑
beça do pequeno William contra um marco. Caracóis dourados e 
sangue. E admitirei que William era o primeiro dos meus irmãos 
e o que me era próximo, com as suas mãos anafadas e o seu riso. 
Desde então, aceitei muitos irmãos, muitos irmãos malévolos, para 
não sentir a falta de um ou três. Mas, nesse momento, doeu ver 
o pequeno William assim destruído, como se fosse um brinquedo. 
Como se fosse uma coisa sem valor.

Quando o mataram, a mãe não conseguiu calar ‑se e, por isso, 
cortaram ‑lhe o pescoço. Fui estúpido quando isso aconteceu. Com 
apenas 9 anos, queria salvá ‑los aos dois. Mas os espinhos prenderam‑
‑me com firmeza. Desde então, aprendi a apreciá ‑los.

Os espinhos ensinaram ‑me o jogo. Fizeram ‑me perceber o que 
todos aqueles homens severos que travaram a Guerra dos Cem ain‑
da não tinham aprendido. Só é possível ganhar o jogo quando se 
compreende que é realmente um jogo. Que um homem jogue xa‑
drez dizendo ‑se ‑lhe que cada peão é um amigo. Que pense que os 
dois bispos são sagrados. Que recorde dias felizes nas sombras das 
suas torres. Que ame a sua rainha. Vejam ‑no perdê ‑los a todos.

— Que tens para mim, coisa morta? — perguntei.
É um jogo. Jogarei as minhas peças.
Senti o seu frio dentro de mim. Vi a sua morte. Vi o seu desespe‑

ro. E a sua fome. E devolvi tudo. Esperei mais, mas ele estava apenas 
morto.

Mostrei ‑lhe o tempo vazio onde a minha memória recusava ir. 
Permiti ‑lhe que espreitasse.

Nesse momento, fugiu de mim. Fugiu e eu persegui ‑o. Mas ape‑
nas até ao limiar do pântano. Porque é um jogo. E porque eu vencerei.
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Quatro anos antes

Durante um tempo longuíssimo, estudei a vingança e nada mais. 
Construí a minha primeira câmara de tortura nas masmorras escuras 
da imaginação. Deitado sobre lençóis ensanguentados no Pavilhão 
da Cura, descobri portas dentro da minha mente que nunca antes 
encontrara, portas que até uma criança de 9 anos saberia que não 
deviam ser abertas. Portas que não se voltam a fechar.

Eu abri ‑as de rompante.
Sir Reilly encontrou ‑me, aninhado entre os espinhos a menos 

de dez metros do destroço fumegante da carruagem. Quase não me 
viram. Vi ‑os chegarem até aos mortos na estrada. Vi ‑os por entre 
os ramos espinhosos, fui captando vislumbres prateados da arma‑
dura de Sir Reilly e lampejos vermelhos dos tabardos dos peões de 
Ancrath.

A mãe foi fácil de encontrar nas suas sedas.
— Santo Jesu! É a Rainha! — Sir Reilly ordenou ‑lhes que a voltas‑

sem. — Com cuidado! Mostrem respeito… — Calou ‑se com um gemido 
de espanto. Os homens do Conde não a tinham deixado bonita.

— Sir! O Grande Jan está aqui. Grem e Jassar também. — Vi ‑os 
puxarem Jan e voltarem ‑se para os outros guardas. 
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— É melhor que estejam mortos! — exclamou Sir Reilly. — Pro‑
curem os príncipes!

Não os vi encontrarem Will, mas soube que o tinham descoberto 
pelo silêncio que alastrou entre os homens. Deixei o queixo cair so‑
bre o peito e vi a mancha escura do sangue nas folhas secas que me 
rodeavam os pés. 

— Maldição… — Um dos homens falou finalmente.
— Coloquem ‑no sobre um cavalo. Com cuidado — disse Sir Reilly. 

A sua voz pareceu vacilar. — E encontrem o herdeiro! — Acrescentou 
aquilo com maior vigor, mas sem qualquer esperança.

Tentei chamá ‑los, mas perdera as forças. Nem sequer conseguia 
erguer a cabeça.

— Não está aqui, Sir Reilly.
— Levaram ‑no como refém — disse Sir Reilly.
Acertou em parte. Algo me prendia contra a minha vontade. 
— Ponham ‑no ao lado da Rainha.
— Com cuidado! Cuidado com ele…
— Fixem ‑nos — disse Sir Reilly. — Cavalgamos a toda a velocidade 

para o Castelo Alto.
Parte de mim quis deixá ‑los partir. Já não sentia qualquer dor, 

apenas um incómodo persistente, e até isso esmorecia. Uma paz 
vergou ‑me com a promessa do esquecimento. 

— Senhor! — O grito vinha de um dos homens.
Ouvi um tilintar de armadura quando Sir Reilly se aproximou 

para ver.
— Um pedaço de escudo? — perguntou.
— Encontrei ‑o na lama. A roda da carruagem tê ‑lo ‑á pisado.  

— O soldado hesitou. Ouvi raspar. — Parece ‑me uma asa negra…
— Um corvo. Um corvo sobre fundo vermelho. São as cores do 

Conde Renar — disse Reilly.
O Conde Renar? Eu tinha um nome. Um corvo negro sobre fundo 

vermelho. Vi a insígnia diante dos meus olhos profundamente mas‑
sacrados pelos relâmpagos da tempestade da noite anterior. Um fogo 
acendeu ‑se dentro de mim e a dor de cem espinhos fez ‑me arder cada 
membro. Escapou ‑me um gemido. Os meus lábios afastaram ‑se e a 
pele seca rasgou ‑se.
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E Reilly encontrou ‑me.
— Há alguma coisa aqui! — Ouvi ‑o praguejar enquanto os espi‑

nhos encontravam cada junta na sua armadura. — Depressa! Afastem 
isto.

— Está morto. — Ouvi o sussurro vindo de trás de Sir Reilly en‑
quanto este me libertava.

— Está tão branco.
Suponho que o espinheiro quase me teria deixado exangue. 
Foram buscar uma carroça e levaram ‑me de volta. Não dormi.  

Vi o céu enegrecer e pensei.
No Pavilhão da Cura, Frei Glen e o seu ajudante, Inch, retiraram‑

‑me os espinhos da carne. O meu tutor, Lundist, chegou enquanto eu 
estava deitado na mesa com as facas preparadas. Trazia consigo um 
livro do tamanho de um escudo teutónico e aparentando o triplo do 
peso. Lundist tinha mais força naquele corpo velho e magro do que 
qualquer um suporia.

— As facas foram lavadas pela chama, Frei? — perguntou o Tutor.
Lundist mantinha o sotaque da sua terra de origem no Leste 

Completo e tinha uma tendência para deixar palavras incompletas. 
Como se um ouvinte inteligente devesse conseguir perceber o que 
faltava.

— É a pureza de espírito que afastará a corrupção da carne, Tutor 
— disse Frei Glen. Poupou a Lundist um olhar de reprovação e voltou 
ao trabalho.

— Mesmo assim, lava as facas, Frei. O santo ofício será uma dé‑
bil proteção da ira do Rei se o Príncipe morrer no teu pavilhão.  
— Lundist pousou o livro na mesa a meu lado, fazendo tilintar uma 
fileira de tubos de ensaio no extremo oposto. Ergueu a capa e abriu o 
livro numa página marcada.

— Os espinhos da moita facilmente encontram o osso. — Moveu 
um dedo amarelo e enrugado pelas linhas abaixo. — Os pontos po‑
dem romper ‑se e infetar a ferida.

Frei Glen aplicou uma pontada violenta nesse momento, que me 
fez gritar. Pousou a faca e voltou ‑se para Lundist. Eu conseguia ver 
apenas as costas do frade, com o pano castanho forçado pelos om‑
bros, escurecido pelo suor sobre a sua coluna.
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— Tutor Lundist — disse. — Um homem na sua profissão consi‑
derará que tudo é passível de ser aprendido nas páginas de um livro 
ou com o pergaminho certo. A aprendizagem tem o seu lugar, sirrah, 
mas não penses que poderás ensinar ‑me a cura porque passaste o 
serão com um velho tomo!

Frei Glen venceu esta discussão. O sargento ‑mor teve de «ajudar» 
o Tutor Lundist a abandonar o pavilhão.

Suponho que até mesmo com 9 anos eu tinha uma séria escassez 
de pureza espiritual, pois os meus ferimentos azedaram em dois dias 
e, durante nove semanas, tive febre, perseguindo sonhos sinistros pe‑
las fronteiras da morte.

Dizem ‑me que uivei, enlouquecido pela raiva. Que delirei en‑
quanto o pus saía pelos cortes onde os espinhos se tinham cravado 
em mim. Recordo o fedor da podridão. Havia nele um tipo de doçura, 
uma doçura que provocava vómitos.

Inch, o ajudante do frade, cansou ‑se de me segurar, mesmo tendo 
braços de lenhador. Acabaram por me atar à cama.

Foi ‑me contado pelo Tutor Lundist que o frade deixou de se 
ocupar de mim depois da primeira semana. Frei Glen afirmou que 
eu estava possuído por um demónio. Que outra justificação poderia 
haver para que uma criança dissesse tais horrores?

Na quarta semana, libertei ‑me das cordas que me atavam ao col‑
chão e ateei um incêndio no pavilhão. Não tenho qualquer recorda‑
ção da fuga ou da minha captura na floresta. Quando limparam os 
escombros, encontraram os restos de Inch com o atiçador da lareira 
cravado no peito. 

Achei ‑me muitas vezes diante da Porta. Vira a minha mãe e o 
meu irmão passarem por aquela porta, destruídos, e, em sonhos,  
os meus pés conduziam ‑me ali uma e outra vez. Faltou ‑me coragem 
para os seguir, preso pelas farpas e pelos ganchos da cobardia. 

Por vezes, via as terras mortas na margem oposta de um rio 
negro ou do outro lado de um abismo atravessado por uma pon‑
te estreita em pedra. Certa vez, vi a Porta disfarçada como um dos 
portais para a sala do trono do meu pai, mas coberta de gelo e la‑
crimejando pus por cada junta. Bastou ‑me colocar a mão sobre o  
trinco…
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O Conde Renar manteve ‑me vivo. A promessa da sua dor esma‑
gou a minha sob o calcanhar. O ódio mantém ‑nos vivos quando o 
amor falha.

E, um dia, a febre abandonou ‑me. Os ferimentos permaneceram, 
furiosos e vermelhos, mas acabaram por sarar. Deram ‑me caldo de 
galinha e a minha força regressou, sendo ‑me estranha. 

A primavera chegou para pintar novamente as folhas nas árvo‑
res. Eu recuperara a minha força, mas sentia que algo me fora tirado.  
De forma tão completa que deixei de conseguir dizer o que era.

O sol regressou e, para desagrado de Frei Glen, Lundist voltou 
para me instruir novamente.

Da primeira vez que veio, fiquei sentado na cama. Vi ‑o pousar os 
livros sobre a mesa.

— O vosso pai ver ‑vos ‑á quando regressar de Gelleth — disse 
Lundist. Havia na sua voz uma pontada de reprovação, mas não era 
eu o alvo. — A morte da Rainha e do Príncipe William pesam‑lhe pro‑
fundamente. Quando a dor amainar, virá certamente falar convosco. 

Não compreendi porque Lundist sentia a necessidade de mentir. 
Sabia que o meu pai não desperdiçaria tempo comigo enquanto a 
minha morte lhe parecesse possível. Sabia que me veria quando ver‑
‑me cumprisse algum propósito.

— Diz ‑me, Tutor — proferi. — A vingança é uma ciência ou uma 
arte?
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A chuva vacilou quando os espíritos fugiram. Eu vencera apenas 
um, mas os outros também fugiram de volta às lagoas que assom‑
bravam. Talvez o meu fosse o líder. Talvez os homens se acobardas‑
sem depois da morte. Não sei.

Quanto aos meus próprios cobardes, não tinham sítio para onde 
fugir e descobri ‑os facilmente. Makin foi o primeiro que encontrei. 
Ele, pelo menos, vinha a caminho para se juntar a mim. 

— Então encontraste um par? — gritei ‑lhe.
Makin hesitou por um momento e olhou ‑me. A chuva deixou de 

cair com a mesma intensidade, mas, apesar disso, ele parecia uma 
ratazana afogada. A água escorria em gotículas sobre a sua couraça, 
cobrindo as amolgadelas. Observou o pântano de cada lado da estra‑
da, ainda nervoso, e baixou a espada.

— Um homem que não tenha medo tem um amigo a menos, 
Jorg — disse. Um sorriso surgiu ‑lhe nos lábios grossos. — Fugir 
não é uma coisa má. Desde que fujas na direção certa. — Indicou 
com uma mão o local onde Rike se debatia com um emaranha‑
do de junça, já com lama pelo peito. — O medo ajuda um ho‑
mem a escolher as suas lutas. Tu trava ‑las todas, meu Príncipe.  
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— E curvou ‑se na Estrada dos Espetros, com a chuva a cair sobre 
ele.

Olhei para Rike. Maical enfrentava problemas semelhantes 
numa lagoa do lado oposto da estrada. A diferença era que os seus 
problemas lhe chegavam ao pescoço.

— Acabarei por travá ‑las a todas no fim.
— Escolhe as tuas lutas — disse Makin. 
— Escolho o terreno — disse. — Escolho o terreno, mas não 

fugirei. Nunca. Já foi feito e continuamos com a guerra. Vou vencer, 
Irmão Makin. Dar ‑lhe ‑ei um fim.

Curvou ‑se novamente. Não de forma tão demorada, mas, daque‑
la vez, senti que era sincero. 

— É por isso que te sigo, Príncipe. Para onde nos levares.
Naquele momento, levei ‑o a pescar irmãos para fora da lama. 

O primeiro foi Maical, apesar dos insultos que Rike nos bradava. 
Quando a chuva se transformou num chuvisco, consegui ver o 
Cinzento e a carroça das cabeças à distância. O Cinzento tivera a sen‑
satez de se manter na estrada embora Maical não o tivesse feito. 
Se Maical tivesse trazido o Cinzento para o pântano, tê ‑lo ‑ia deixado 
afundar ‑se.

Puxámos Rike a seguir. Quando chegámos junto dele, a lama 
quase lhe chegava à boca. Apenas a sua cara pálida se erguia acima 
da superfície da lagoa, mas isso não o impediu de berrar as suas 
imundícies pelo caminho. Encontrámos a maior parte deles na es‑
trada, mas seis foram sugados com demasiada rapidez, perdidos 
para sempre, provavelmente preparando ‑se para assombrar o bando 
seguinte de viajantes.

— Vou voltar para resgatar o velho Gomsty — disse.
Tínhamos percorrido a estrada durante algum tempo e a luz de‑

saparecera quase por completo. Olhando para trás, era impossível 
ver as gaiolas, distinguindo ‑se apenas cortinas cinzentas de chuva. 
No pântano, os mortos esperavam. Sentia os seus pensamentos frios 
a rastejarem sobre a minha pele.

Não pedi a ninguém que me acompanhasse. Sabia que nenhum 
deles obedeceria e não seria bem ‑visto que um líder visse recusada 
uma ordem. 
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— Que queres com aquele velho padre, Irmão Jorg? — pergun‑
tou Makin. Pedia ‑me que não fosse, mas não podia limitar ‑se a dizê‑
‑lo às claras. 

— Ainda queres pegar ‑lhe fogo? — Nem a lama conseguia es‑
conder a alegria súbita de Rike.

— Quero — respondeu. — Mas não é por isso que o vou buscar. 
— E segui pela Estrada dos Espetros adiante.

A chuva e a escuridão envolveram ‑me. Perdi de vista os irmãos, 
que aguardavam na estrada. Gomst e as gaiolas esperavam ‑me. 
Caminhei num casulo de silêncio, apenas com as palavras suaves da 
chuva e o som das minhas botas sobre a estrada.

Digo ‑vos agora que esse silêncio quase me venceu. É o silên‑
cio que me assusta. A página em branco em que escrevo os meus 
medos. Os espíritos dos mortos não conseguem igualar o silêncio.  
O morto tentou mostrar ‑me o inferno, mas foi uma pálida imita‑
ção do horror que consigo pintar na escuridão num momento de 
silêncio.

E ali estava ele, o Padre Gomst, sacerdote da Casa de Ancrath.
— Padre — disse, fazendo ‑lhe uma vénia teatral. Na verdade, 

não tinha qualquer disposição para brincadeiras. Sentia uma dor oca 
por trás dos olhos. Era o tipo de dor que provocava mortes.

O Padre fixou em mim os olhos arregalados como se eu fosse 
um espírito pantanoso acabado de rastejar para fora do lodo. 

Aproximei ‑me da corrente que prendia a sua gaiola.
— Prepara ‑te, Padre.
A espada que desembainhei cortara o velho Bovid Tor menos de 

24 horas antes. Agora, brandia ‑a para libertar um padre. A corrente 
sucumbiu ao seu gume. Havia magia ou uma força demoníaca na‑
quela lâmina. O Padre ensinara ‑me que os Ancrath a tinham usado 
durante quatro gerações, capturando ‑a à Casa de Or. O que significa‑
va que o aço era velho antes mesmo de a nossa família se ter apossa‑
do da espada. Era velha muito antes de eu a roubar.

A gaiola caiu sobre o caminho, embatendo com dureza. O Padre 
Gomst gritou e a sua cabeça chocou contra as grades, deixando uma 
marca quadriculada lívida na sua testa. Tinham prendido a porta da 
gaiola com arame. Este cedeu ao gume da nossa espada ancestral 
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duplamente roubada. Pensei no Padre por um momento, imaginan‑
do a sua cara a contorcer ‑se perante o ultraje de ver usada uma es‑
pada com semelhantes pergaminhos para tarefa tão indigna. Tenho 
boa imaginação, mas colocar qualquer emoção no rosto de pedra do 
Padre foi difícil.

Gomst rastejou para fora, hirto e débil. Como se esperaria dos 
velhos. Agradou ‑me que demonstrasse a delicadeza de sentir o peso 
do tempo nos ombros. Havia quem fosse apenas endurecido pelos 
anos. 

— Padre Gomst — disse. — É melhor que te apresses, ou os 
mortos do pântano poderão vir assustar ‑nos com os seus gritos e 
gemidos.

Olhou ‑me nesse momento, recuando como se tivesse visto um 
fantasma e recompondo ‑se em seguida.

— Jorg — disse, cheio de uma compaixão que transbordava, que 
jorrava pelos seus olhos como se fosse mais do que gotas de chuva. 
— Que vos aconteceu?

Não vos mentirei. Metade de mim quis cravar ‑lhe a faca nesse 
momento, como fiz a Gemt e à sua cara vermelha. Mais de metade. 
A minha mão tremia com a ânsia de puxar pela faca. A cabeça doía‑
‑me de desejo, como se um torno me apertasse as têmporas.

Quem me conhece, sabe que gosto de contrariar. Quando algo 
me pressiona, eu resisto. Mesmo que seja eu próprio a pressionar‑
‑me. Teria sido fácil esventrá ‑lo naquele momento. Seria satisfatório. 
Mas a necessidade era demasiado urgente. Senti ‑me pressionado.

Sorri e disse:
— Perdoa ‑me, Padre. Porque pequei.
E o velho Gomsty, mesmo dorido da gaiola e com todos os mem‑

bros perros, baixou a cabeça para ouvir a minha confissão.
Falei para a chuva, baixando a voz. Mas falei suficientemente alto 

para o Padre Gomst e suficientemente alto para os mortos que as‑
sombravam o pântano à nossa volta. Falei das coisas que tinha feito. 
Com voz suave, contei os meus planos para quem tivesse ouvidos 
para ouvir. Os mortos deixaram ‑nos nesse momento.

— Sois o demónio! — O Padre Gomst recuou um passo e levou 
a mão à cruz que lhe pendia sobre o peito.
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— Se for isso o necessário. — Não o contrariei. — Mas confessei‑
‑me e terás de me absolver.

— Aberração… — A palavra escapou ‑lhe num fôlego lento.
— E mais que isso — concordei. — Agora absolve ‑me.
O Padre Gomst recuperou finalmente a compostura, mas man‑

teve ‑se afastado.
— Que quereis de mim, Lúcifer?
Uma pergunta justa.
— Quero vencer — respondi.
Abanou a cabeça ao ouvir aquilo. Por isso, expliquei.
— Posso vergar alguns homens com quem sou. Posso vergar 

outros com o sítio para onde vou. Outros ainda precisam de saber 
quem me acompanha. Ouviste a minha confissão. Arrependo ‑me. 
Agora, Deus acompanha ‑me e és o padre que dirá aos fiéis que sou o 
Seu guerreiro, o Seu instrumento, a Espada do Todo ‑Poderoso. 

Um silêncio separou ‑nos, medido em batimentos cardíacos.
— Ego te absolvo. — O Padre Gomst forçou as palavras a passarem‑

‑lhe por entre os lábios trémulos.
Caminhávamos juntos pela estrada e alcançámos os outros. 

Makin tinha ‑os alinhado e estavam prontos. Esperavam na escuri‑
dão com um único archote e com a candeia pendurada na carroça 
das cabeças.

— Capitão Bortha — disse a Makin —, é chegado o momento de 
partirmos. Temos longa distância a percorrer até chegarmos à Costa 
dos Cavalos.

— E o padre? — perguntou.
— Talvez façamos um desvio pelo Castelo Alto para o deixar‑

mos lá.
A minha dor de cabeça atacou em força.
Talvez tivesse algo a ver com o facto de ter um velho fantasma 

a assombrar o tutano dos meus ossos, mas, naquele dia, as minhas 
dores de cabeça assemelhavam ‑se mais a sentir que alguém me es‑
petava um pau, forçando ‑me a avançar. E começava a arreliar ‑me 
como merda.

— Acho que passaremos realmente pelo Castelo Alto. — Cerrei 
os dentes contra as adagas que sentia na cabeça. — Entregaremos lá 
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pessoalmente o velho Gomsty. Estou certo de que o meu pai se tem 
preocupado comigo.

Rike e Maical fixaram em mim olhares estúpidos. Burlow Gordo 
e Kent Vermelho entreolharam ‑se. O Núbio revirou os olhos e traçou 
as suas guardas. 

Olhei Makin, alto, largo de ombros, com o cabelo preto ensopa‑
do pela chuva. É o meu cavalo, pensei. Gomst é o meu bispo, o Castelo 
Alto é a minha torre. A seguir, pensei no meu pai. Precisava de um 
rei. Era impossível jogar sem um rei. Pensei no meu pai e senti ‑me 
bem. Depois do encontro com o morto, comecei a pensar. O mor‑
to mostrou ‑me o seu inferno e ri ‑me dele. Mas, naquele momento, 
pensei no meu pai e senti ‑me bem por saber que ainda conseguia 
sentir medo.
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