


Para os meus avós — Vijya, Ramesh, Apolonia e Antonio —,

que muito ultrapassaram na travessia dos oceanos. Amo ‑vos.
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UM
Um Novo Demónio? Quem?

A Aru Shah tinha um relâmpago gigantesco e queria 

mesmo usá ‑lo.

Contudo, se o utilizasse agora, arriscava ‑se a atrair a horda 

de zombies que naquele momento enxameava todo o Bazar 

Noturno.

— Este é o pior sábado de sempre — gemeu a Mini, seguran‑

do a sua arma celestial como se fosse um ursinho de peluche.

Enquanto o pai espiritual da Aru — o deus do trovão — 

lhe oferecera um relâmpago chamado Vajra, o pai espiritual 

da Mini — o deus da morte — brindara ‑a com um bastão 

encantado, chamado Danda.

As duas amigas agacharam ‑se debaixo de uma mesa junto 

à banca de Iogurtes e Sonhos Gelados. Pelas frinchas das tra‑

ves de madeira, observaram os habitantes do Outro Mundo, 

que corriam aos gritos, deixando cair os sacos das compras, 

ou, no caso de um rakchasa com cabeça de touro, batiam na 

cabeça de um zombie com um saco cheio de tomates.

Um megafone repetia um aviso:

— ATENÇÃO, ATENÇÃO! FOI DETETADA UMA PRE‑

SENÇA DEMONÍACA INDESEJADA. POR FAVOR, EVA‑

CUEM O BAZAR NOTURNO. ATENÇÃO, ATENÇÃO…

A Aru detestava ficar parada. Porém, a sua missão no Bazar  

Noturno não era lutar, mas sim procurar… porque algures por 
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ali estava a ladra que soara o alarme do Outro Mundo e, pro‑

vavelmente, deixara entrar todos aqueles zombies.

Por azar, essa ladra era também a sua mais recente irmã 

Pandava.

O que significava que, à semelhança do que se passava 

com a Aru e com a Mini, ela era a reencarnação de um dos 

cinco lendários irmãos semideuses da mitologia hindu. Ho‑

ras antes, tinham ‑na visto carregar um pesado arco e flecha 

dourado, e logo depois, o Bu, seu pombo mentor, dissera: 

Aquela era a vossa irmã.

— Aru! — sussurrou a Mini.

— Chiu! Ainda somos apanhadas por algum zombie…

— Eu acho… eu acho que já nos encontrou… — retorquiu 

a Mini.

A Aru voltou ‑se mesmo a tempo de ver um par de mãos 

pálidas levantar a mesa que lhes servia de esconderijo. A luz 

do Sol e da Lua iluminou ‑as, graças ao céu que era metade dia, 

metade noite. A Aru pestanejou quando a súbita luminosida‑

de a atingiu. Não conseguiu ver bem as feições do zombie, 

nem quando este arrancou uma das pernas da mesa (ao que  

a banca gritou: «COMO TE ATREVES?!») e a brandiu na di‑

reção das jovens.

Numa outra ocasião, a Aru até teria medo, mas a verdade 

é que tinha uma arma assustadora e poderosa e sabia como 

manejá ‑la.

Lançou o Vajra como se fosse um dardo. O relâmpago ar‑

rancou o pedaço de madeira da mão do zombie, e este afastou 

o braço, magoado. O expositor dos iogurtes caiu ‑lhe em cima.

— Corre! — incitou a Mini.

O Vajra regressou às mãos da Aru e esta desatou a correr. 

À sua volta, o Bazar Noturno mergulhara no caos. As fachadas  
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das lojas tinham sido derrubadas e, embora grande parte dos 

proprietários tivesse sido resgatada, os expositores continua‑

vam a lutar. Uma banca de flores encantadas transformara 

as gavinhas numa fila de cabeças de abóbora explosivas, e a 

secção de artigos de cozinha reunira um exército de colheres 

de pau para bater num grupo de zombies. Quando alguns 

dos intrusos derrubaram uma tigela com contas de vidro e 

começaram a escorregar nelas, o yaksha que era dono da loja 

bradou:

— VÃO PAGAR ISSO! E, PARA VOCÊS, NÃO HAVERÁ 

O HABITUAL DESCONTO DE SÁBADO!

— Aquele zombie continua atrás de nós! — disse a Mini 

à Aru.

A jovem olhou por cima do ombro. E lá estava ele, o mes‑

mo zombie, a persegui ‑las, empurrando pelo caminho os 

selvagens carrinhos de supermercado que rolavam a toda a 

velocidade de um lado para o outro.

— Porque é que todos os zombies coxeiam? — perguntou 

a Aru. — Será, tipo, uma característica universal deles?

Lançou o Vajra sob a forma de uma rede, na esperan‑

ça de que isso pudesse detê ‑lo, porém, a malha eletrificada 

escorregou ‑lhe e a criatura pisou ‑a. A Aru fez uma careta. Tal‑

vez a sua pontaria não tivesse sido a melhor, uma vez que ia a 

correr… mas o Vajra nunca falhara antes enquanto estava na 

forma de rede. A arma voltou para a sua mão, transformando‑

‑se numa pulseira enrolada em torno do seu pulso.

A Mini derrapou antes de estacar diante do corredor das 

pizzas e dos encantamentos congelados. Uma multitude de 

carrinhos de supermercado, reunidos num monte amedron‑

tado, bloqueava ‑lhes o caminho.

— Lá está ela! — exclamou a Mini.
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A Aru avistou a outra rapariga Pandava ao fundo do cor‑

redor. A ladra. Tinha ‑se transformado num lobo azul e corria 

com o pesado arco e flecha na boca.

— Ei! Para! — gritou a Mini.

Mas não conseguiram segui ‑la. À sua frente, os carrinhos 

de supermercado sibilavam e andavam para a frente e para 

trás como um magote de gatos eriçados. Atrás delas, o zom‑

bie aproximava ‑se cada vez mais.

— Podes tornar ‑nos invisíveis? — perguntou a Aru. — 

Talvez assim consigamos escapar ‑lhe.

Conjurar um escudo de invisibilidade com o Danda era 

um dos novos poderes que a Mini havia aprendido no treino 

Pandava. Infelizmente, ainda não dominava muito bem a téc‑

nica — desenhou um arco com o bastão e criou um campo de 

forças em redor de ambas, mas este não demorou a tremelu‑

zir e a desaparecer.

Do outro lado dos carrinhos de supermercado, a ladra Pan‑

dava escapava ‑se antes mesmo de a Aru conseguir cercá‑la.

Atrás delas, soou um rosnido baixo. A Aru virou ‑se lenta‑

mente, incitando o Vajra a transformar ‑se num relâmpago. 

Pela primeira vez, conseguiu ver bem o aspeto do zombie. 

Era alto, usava um casaco branco aberto e estava de tronco nu,  

o que lhe permitiu ver a estranha e pálida cicatriz mesmo por 

cima do coração. Não era uma ferida, mas parecia o centro de 

uma teia de aranha, com gelo a espalhar ‑se sobre a pele. Logo 

de seguida, notou uma coisa ainda mais bizarra. Os botões do 

casaco eram de esmalte e apresentavam o formato de dentes. 

Ao lado da lapela havia letras bordadas que diziam:

DR. ERNST WARREN, ODONTOLOGISTA

ABRE BEM!



Aru ShAh e A CAnção dA Morte

9

— O zombie é dentista? — comentou a Aru.

— A minha tia é dentista — disse a Mini. — Contou ‑me 

que é uma profissão quase desumana.

— Faz sentido.

Como se tivesse sido ofendido, o zombie soltou um grito 

gutural e investiu contra elas.

As semanas de treino que haviam tido não tardaram  

a mostrar resultados. Num piscar de olhos, as duas amigas 

estavam de costas uma para a outra, com as armas prontas a 

atacar. O zombie rugiu e elevou as mãos. A Mini atirou ‑lhe 

o Danda aos tornozelos, derrubando ‑o. A Aru girou o Vajra 

até este se transformar numa corda. Em seguida, lançou ‑a ao 

zombie, atando ‑lhe os pulsos e os tornozelos.

A Mini sorriu para a amiga, mas foi sol de pouca dura.

— Nada de pânico — disse a Aru. — Duas contra um 

sempre resultou bem!

— E o que me dizes de duas contra duas dezenas?

A Aru seguiu o olhar da Mini. O pânico tomou conta do 

seu coração quando viu que dos escombros das lojas saíam 

20 zombies. Exibiam todos a mesma expressão impávida e 

camisas rasgadas que deixavam a descoberto a mesma feri‑

da de gelo por cima do coração. Pouco depois, o zombie dos 

iogurtes sacudiu a corda e o Vajra regressou às mãos da Aru. 

Ao seu lado, a Mini tentou formar outro campo de forças, 

mas sem sucesso.

— As nossas armas não funcionam… — comentou a Mini.

A Aru não queria admiti ‑lo, contudo, a Mini tinha razão. 

Aquilo não devia acontecer. As armas celestiais costumavam 

superar tudo, exceto, bom, outras armas celestiais.

Nesse instante, uma sombra passou por cima delas.  

As duas raparigas levantaram a cabeça e viram o Bu a voar 
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na sua direção. Nas patas, transportava um pequeno frasco 

de vidro cinzento.

— Essas Pandava são minhas! — grasnou furiosamente 

aos zombies.

Fez um voo picado mesmo à frente das raparigas, atirando 

o frasco para o chão. Colunas de fumo elevaram ‑se, tapando  

a visão dos zombies. Batendo as asas com celeridade, o Bu 

deu meia volta e disse:

— Não há tempo a perder. Corram atrás da vossa irmã!

Bela irmã, pensou a Aru. A outra Pandava, quem quer que 

ela fosse, tinha ‑as metido naquele lindo sarilho.

— Mas, e tu? — perguntou a Mini, mostrando ‑se preo‑

cupada.

— Eu sou um pombo capaz de irritar uma multidão. 

— O Bu entufou o peito. — Não se preocupem comigo. 

Encontrem ‑na!

A Aru e a Mini viraram ‑se para enfrentar o grupo de furio‑

sos carrinhos de supermercado. O que estava mais perto dela 

arreganhou a grade de metal, elevando ‑se nas rodas traseiras.

A Aru balançou o Vajra em forma de corda e laçou o car‑

rinho. Este deu um pinote, mas o laço não o deixou escapar. 

A Aru saltou para o seu interior e puxou a Mini atrás de si.

— Iiiiiáaaaa! — gritou a Aru, usando o Vajra como se fos‑

sem as rédeas.

O carrinho de supermercado resfolegou, elevou ‑se nas ro‑

das traseiras e depois avançou pelo corredor da comida con‑

gelada. A Mini inclinou ‑se para fora do carrinho, de maneira 

a derrubar e a espalhar várias caixas pelo chão e assim atrasar 

o avanço dos zombies que as seguiam.

— Vou andar anos a pagar isto com a minha mesada! — 

lamentou ‑se a jovem.
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A Aru puxou as rédeas para a direita, conduzindo o car‑

rinho para o último lugar onde haviam visto a rapariga Pan‑

dava. No final do corredor, um caminho de terra conduzia a 

uma arena onde alguns alunos treinavam. A Aru e a Mini 

nunca tinham conhecido nenhum dos outros miúdos que, 

por virtude da sua linhagem, tinham o direito de estudar no 

Outro Mundo. A Aru gostava de pensar que ela e a Mini eram 

mantidas à parte porque, enquanto Pandava, precisavam de 

aulas exclusivas. Já a Mini suspeitava que isso acontecia por‑

que ambas frequentavam uma espécie de aulas de apoio…

Assim que chegaram à arena, a Aru avistou duas rapari‑

gas que lutavam pelo controlo de um arco e flecha dourado. 

Uma delas era a irmã Pandava que já tinham visto — aquela 

que mudava de forma. Tinha a pele morena e os cabelos cas‑

tanhos com madeixas douradas. Também era ridiculamen‑

te alta e, embora os seus membros fossem compridos, não 

eram escanzelados como os da Aru, mas sim grossos e fortes, 

e repletos de pulseiras de metal.

E a outra rapariga? A Aru teve a sensação de lhe terem 

arrancado todo o ar dos pulmões.

— Como é possível? — sussurrou a Mini.

Porque a pessoa que a Pandava enfrentava era…

A Aru.
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DOIS
Zangadas, Iradas e Pandavas

—Aquela não és… tu? — disse a Mini, com uma ligeira 

incerteza na voz.

A Aru Verdadeira apontou para a Aru Falsa que, naquele 

exato instante, desferia um soco na outra rapariga Pandava. 

O arco e flecha encontrava ‑se no chão atrás delas.

— Achas que eu alguma vez usaria ganga da cabeça aos 

pés? — perguntou a Aru.

— Bem visto — concordou a Mini. Empurrou os óculos 

pela cana do nariz.

Mesmo contra a sua vontade, a Aru tinha de admitir que a 

rapariga Pandava sabia lutar. Era extraordinariamente rápida, 

esquivando ‑se dos golpes da adversária e levantando poeira 

em seu redor. A determinada altura, transformou ‑se num 

enorme jaguar azul (o que era tão injusto) e atacou a Aru 

Falsa, mas esta soube defender ‑se. Com um último e pode‑

roso golpe, a Aru Falsa atirou a rapariga ‑jaguar contra uma 

parede, onde esta deslizou, inconsciente, até ao chão. Num 

clarão azul, o enorme felino voltou a transformar ‑se numa  

rapariga.

Ofegante, a Aru Falsa passou a mão pela boca e apanhou o 

arco e flecha do chão. Em seguida, estalou os dedos. Os zom‑

bies, que andavam a provocar estragos pelo Bazar Noturno, 

estacaram de imediato.



Aru ShAh e A CAnção dA Morte

13

Os olhos de Aru arregalaram ‑se. A Aru Falsa controlava os 

zombies. Mas como?

— Só pode ser uma rakchasi — sussurrou a Mini.

A Aru lembrou ‑se, das aulas Pandava, que alguns rakcha‑

sas, seres com cabeças de animais, podiam assumir a aparên‑

cia de deuses, demónios e humanos. Incluindo, pelo visto, 

de Arus. Mas porque haveria uma rakchasi de fazer ‑se passar 

por ela?

— Deve ser supermalvada — comentou a Aru, brandindo 

o Vajra. — Aquela roupa diz tudo.

O relâmpago ganhou vida. O Danda transformou ‑se 

numa lança violeta. Todavia, quando correram para enfrentar 

a Aru Falsa, uma explosão de luz branca atirou ‑as para trás.  

A Aru Falsa voltou ‑se para encarar a Verdadeira e a Mini.

A rakchasi agitou os dedos em jeito de cumprimento, um 

gesto que não só lhes pareceu extremamente grosseiro, como 

também ativou os zombies novamente no modo de ataque. 

Num piscar de olhos, a Aru Falsa desapareceu com o arco e 

flecha, mas não sem deixar qualquer coisa para trás:

Um enorme incêndio.

Chamas abrasadoras irromperam num círculo em redor da 

Mini e da Aru. O fumo negro impedia ‑as de ver os zombies. 

— Bu! — gritou a Mini. — Ajuda ‑nos!

A Aru olhou para o céu, mas não viu nem sinal do seu 

pombo mentor. A outra rapariga Pandava continuava caída 

no chão.

Mesmo por cima da sua cabeça, a Aru escutou o sussurro 

do vento e sentiu o agitar de umas asas enormes. Protegeu 

os olhos com a mãos e semicerrou ‑os quando vários Guar‑

diões — os seres celestiais que protegiam os Pandava de cada 

geração — começaram a descer dos céus. Sentiu um misto 
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de alívio e irritação. Porque não podiam ter aparecido 30 se‑

gundos mais cedo?

Lá vinha Hanuman, o semideus com cara de macaco, numa 

versão gigante de si próprio. As suas bochechas pareciam estra‑

nhamente cheias. Ao seu lado vinha Urvashi, a deslumbrante 

apsara, envergando um top no qual podia ler ‑se A DANÇA É O 

MEU SUPERPODER. Atrás deles, a Aru conseguiu ver duas ou‑

tras figuras pertencentes ao Conselho dos Guardiões: um urso gi‑

gantesco que exibia uma coroa, e uma mulher idosa, de sobrance‑

lhas franzidas, cuja parte inferior do corpo era o de uma serpente.

Havia qualquer coisa nela que era ainda mais assustadora 

do que os zombies.

— PROTEJAM ‑SE UMA À OUTRA! — gritou o Bu, fa‑

zendo um voo picado.

A Aru lançou uma ampla rede por cima de si, da Mini, e — 

embora provavelmente ela não o merecesse — da Pandava in‑

consciente. Depois, a Mini criou um campo de forças à sua vol‑

ta — desta vez, com sucesso. Os escudos mágicos ainda mal se 

tinham materializado, quando jatos de água, como se lançados de 

várias mangueiras, atingiram as chamas. A Aru olhou para cima 

e viu que era Hanuman quem cuspia água. Devia ter tragado um 

lago inteiro. As chamas apagaram ‑se e o ar encheu ‑se de fumo.

Assim que o fumo se dissipou, a Aru esperou ver um 

exército de zombies encharcados. Mas, em vez disso, avistou 

apenas a destruição do Bazar Noturno: bancas derrubadas, 

fragmentos de céu noturno que pendiam do ar, alguns lojis‑

tas a gritar sobre seguros. A Aru ignorou isso tudo.

Os zombies tinham desaparecido por completo. Não se 

avistava nem um.

A Mini tossiu.

— Foi horrível!
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— Podes crer — concordou a Aru. — Todos aqueles zom‑

bies desmiolados…

— E o fumo! — A Mini mergulhou a mão no interior da 

sua mochila e retirou o inalador. — Por pouco não tinha um 

ataque de asma.

— Como? — quis saber a Aru.

— Bem, existem umas pequenas vias aéreas nos nos‑

sos pulmões que se chamam bronquíolos e, quando se tem 

asma, essas vias ficam inflamadas e…

— Não! Não estava a falar da asma! Referia ‑me aos zom‑

bies! Para onde foram? Eram, tipo, uns 100! Os zombies po‑

dem simplesmente desaparecer?

A Mini respirou com dificuldade e de forma ruidosa.

— Podem, se estiverem a ser controlados por outra coisa 

qualquer. Como aquele arco e flecha. — Apontou com o quei‑

xo para a rapariga Pandava desarmada. A Mini aproximou ‑se, 

ainda agarrada ao inalador, e a Aru seguiu ‑a.

Atrás delas, os Guardiões deitaram ‑se no chão.

A Aru agachou ‑se ao lado da rapariga.

— Ei — chamou num tom ríspido, ao mesmo tempo que 

a abanava pelo ombro.

A Mini levantou o pulso da rapariga e consultou o relógio.

— O ritmo cardíaco é bom. Setenta batidas por minuto.

Lentamente, a Pandava pestanejou e arregalou os seus 

olhos cor de avelã.

— Senta ‑te devagar — aconselhou a Mini na sua voz de 

um ‑dia ‑serei ‑médica. — Foi uma pancada violenta. Como está 

a tua visão?

Típico da Mini ser incrivelmente simpática com uma pes‑

soa que lhes estragara o sábado. Com o sobrolho franzido,  

a Aru cruzou os braços diante do peito.
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A rapariga pestanejou uma vez mais e olhou em redor. 

Em seguida, a sua atenção centrou ‑se na Aru. Levantou ‑se 

sem dificuldade e afastou a Mini com um empurrão.

— Vejo muito bem — resmungou a rapariga. — Vejo a 

ladra mesmo à minha frente. Passa para cá.

— Não sou eu a ladra, tu é que és! — contrapôs a Aru, 

levantando as mãos. — Mas aquela rakchasi, a que se parecia 

comigo, levou o arco e flecha. Para que fique bem claro, eu 

sou a Aru verdadeira. — Apontou para a sua própria roupa. — 

Repara na ausência de ganga a cobrir ‑me da cabeça aos pés.

A rapariga bateu as palmas. Quando as suas mãos se to‑

caram, a Aru sentiu um choque, como se um cabo elétrico se 

tivesse introduzido entre elas.

O vento agitou o solo. Em seguida, formou um ciclone em 

volta da rapariga, elevando ‑a do chão.

Se tivesse sido a Aru, de certeza que teria começado a 

gritar. A rapariga, no entanto, limitou ‑se a sorrir e a levantar 

os braços. A Aru queria tanto que ela dissesse, Todos deverão 

amar ‑me e desesperar! Mas ela não o fez. Talvez não tivesse 

visto os filmes da saga O Senhor dos Anéis.

Uma pálida luz azul resplandeceu em redor da Pandava. 

Uma bandeira — o símbolo de Vayu, o deus dos ventos — 

rodopiou por cima da sua cabeça. Foi épico, a Aru tinha de o 

admitir. E a rapariga nem sequer pareceu surpreendida por 

ter sido reclamada! Nem tão ‑pouco pestanejou quando foi 

pousada no chão e uma tremeluzente arma azul, que mais 

parecia a maça de um homem das cavernas, caiu ao seu lado. 

Limitou ‑se a pegar nela, pô ‑la ao ombro e marchar na direção 

da Aru.

Uou, pensou a Aru. Como é que ela consegue uma arma ce‑

lestial assim sem mais nem menos? A Aru e a Mini haviam sido 
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obrigadas a arrastar ‑se até ao Reino da Morte antes de as suas 

armas se terem transformado em qualquer coisa mais do que 

uma bola de pingue ‑pongue e uma caixa de pó compacto.

Aquilo era… aquilo era completamente injusto.

Só nessa altura é que a Aru se deu conta de que tinham 

público. Fora do Bazar Noturno, clientes e proprietários de 

lojas amontoavam ‑se, desejosos de perceber qual era o drama 

que provocava a gritaria.

A Mini pôs ‑se à frente da Aru e levantou as mãos.

— Escuta, às vezes as pessoas cometem erros, e foi isso 

que tu fizeste… Mas salvámos a tua vida! Não podes estar 

zangada connosco!

— Claro que estou zangada — disse a rapariga, sem pa‑

rar de avançar. — Roubaste o arco e flecha. Onde está? —  

O seu estômago roncou de forma bem ruidosa. Fez uma pau‑

sa, acrescentando: — E tenho fome.

— Talvez sofras de hipoglicémia… é muito comum, e é 

provável que isso te deixe mais irritável — disse a Mini, falan‑

do muito depressa. — Queres um chocolate? — Tirou uma 

barrita da mochila e ofereceu ‑a à Pandava.

A Aru estava bastante satisfeita por Vayu ter posto a sua 

filha espiritual a uma boa distância delas. Ainda assim, quan‑

do a rapariga balançou a maça como se fosse um bastão de 

basebol, o vento explodiu em redor da Mini e da Aru. Enter‑

raram ambas os calcanhares com força no chão, mas, ainda 

assim, a rajada elevou a Mini no ar. A barrita de chocolate 

aterrou na areia ao mesmo tempo que ela gritava:

— Mas eu ofereci ‑te chocolateee!

A Aru esperou até ver a sua amiga ser posta de volta no 

chão, em segurança, mas de forma pouco cerimoniosa, e a 

alguns metros de distância.
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— Podias tê ‑la magoado! — atirou a Aru num tom zan‑

gado.

— E o que vais tu fazer quanto a isso? — indagou a filha 

de Vayu.

O Vajra transformou ‑se numa espada ‑raio. A eletricidade 

crepitou por toda a lâmina.

— Oh, então é assim que queres brincar, ladra?

— Tu é que és a ladra!

Hanuman e Urvashi correram para elas e gritaram:

— OK, meninas, não vale a pena zangarem ‑se!

Alguém que assistia, incitou:

— Luta! Luta! Luta!

Outra pessoa instou:

— Agarra ‑a pelos cornos!

Outra replicou:

— Ela não tem cornos!

— PARA COM ISSO, BRYNNE! — ralhou Hanuman. — 

O PAI NÃO VAI FICAR NADA SATISFEITO.

— ARU, POUSA JÁ ESSA ESPADA! — gritou o Bu.

E foi então que uma rajada de vento lançou a Aru em dire‑

ção ao céu. Os seus braços começaram a rodopiar. Olhou para 

baixo — o que foi um grande erro. Todos pareciam formigas.

Enquanto caía, a última coisa que viu antes de perder os 

sentidos foi um par de mãos gigantes que se estenderam 

para a resgatar do céu.
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TRÊS
Aru Shah: Semideusa e Imitadora de Hamsters

A Aru acordou rodeada de nuvens, a flutuar numa gigan‑

tesca bola de vidro. Por baixo dela abria ‑se um enorme 

buraco, e o estômago da Aru revirou ‑se. Centenas de metros 

mais abaixo, viu as coloridas (embora destruídas) tendas do 

Bazar Noturno e as últimas nuvens de fumo do incêndio épi‑

co. Recuou na bolha antes de olhar para cima. Não viu mais 

do que um céu azul. Hanuman havia ‑a deixado ali, como se 

fosse um hamster malcomportado.

Muito bem, cogitou a Aru, serei um hamster.

Começou a correr, tentando que a esfera se movesse. 

Ao longe, uma tempestade acompanhada de trovoada dei‑

xou escapar uma espécie de rugido. A Aru teve a sensação 

de que se tratava de uma pequena reprimenda do seu pai  

celestial.

— Foi ela que começou! — protestou a jovem.

O trovão voltou a ouvir ‑se. Parecia mesmo estar a dizer, 

Ah, sim?

Uma nuvem escura desfez ‑se com o vento e permitiu que 

a Aru avistasse mais duas bolas gigantes que flutuavam a 

poucos metros dela. Uma albergava a Mini, que estava senta‑

da de pernas cruzadas a ler um livro. Quando percebeu que 

a Aru a mirava, fez um pequeno aceno triste. Na bolha do 

outro lado encontrava ‑se a Brynne.
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— Deixem ‑me sair! — gritou a Brynne, mas soando aba‑

fada. Bateu no vidro com o punho e na superfície da bola 

apareceram umas rachas em forma de teia de aranha.

Bem, se ela consegue fazer aquilo, eu também, matutou a 

Aru. Deu uma pancada no vidro com toda a força… e a dor 

que se espalhou pelo braço foi incapacitante.

— AU, AU, AU, AU! — guinchou, apertando a mão.

Na outra bolha, a Mini arqueou as sobrancelhas.

A Aru recorreu ao vínculo telepático existente entre am‑

bas. Habitualmente, só se sentia ligada ao cérebro da Mini. 

Todavia, daquela vez, notou a presença de uma segunda li‑

gação. Se o vínculo à Mini era como veludo, o segundo era 

espinhoso. Devia pertencer à outra rapariga, e nem morta a 

Aru tentaria aceder a essa ligação.

Viste aquilo?

Se te vi quase partir a mão? Sim.

COMO É QUE ELA FEZ AQUILO?

Acredito que ela seja a reencarnação de Bhima, o Forte. De cer‑

teza que é capaz de morder uma barra de aço. Mas não devia ten‑

tar. É capaz de ser perigoso, se não tiver levado a vacina do tétano…

A mente da Aru começou a divagar. Bhima, o Forte era o 

segundo filho mais velho de Vayu. Isso significava que ela era 

meia ‑irmã de Hanuman. O que explicava ele ter dito, O pai 

não vai ficar nada satisfeito.

A Aru lembrou ‑se de que a Brynne não havia ficado nada 

surpreendida quando o seu pai celestial a elevara no ar. Pa‑

recera tão… graciosa. Como um Pandava de verdade. E a Aru 

também não se tinha esquecido da forma como ela lutara. 

Como uma heroína bem treinada.

Sentiu uma pontada de inveja, seguida por uma estranha 

recordação. Pouco antes de ficar inconsciente, sentira uma 
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mão fria e macia na sua testa, e a desconcertante sensação 

de alguém a vasculhar as suas memórias, como se fossem 

pastas num arquivador.

Quem teria sido?

Sentou ‑se no meio da bola de hamster. Não podia ter sido 

a Mini. Embora partilhassem uma ligação mental, era capaz 

de bloquear a entrada da sua amiga, se assim o desejasse. 

Aquela pessoa havia entrado sem pedir licença e comportara‑

‑se como se a casa fosse sua, e a Aru nada pudera fazer. Tal‑

vez tivesse sido a Brynne, cogitou com irritação.

Olhou depois para a Mini e viu que ela apontava com in‑

sistência e dizia: Olha para baixo!

A cerca de 15 metros, o Conselho dos Guardiões havia‑

‑se reunido na sua elaborada Corte Celestial — um plano de 

nuvens marmoreadas onde flutuava, num sinistro esplendor, 

um semicírculo de tronos dourados e uma mesa redonda. 

A Aru correu como um hamster para a sua bola de vidro se 

aproximar um pouco… o suficiente para conseguir perceber 

mais ou menos o que diziam.

Como de costume, nem todos os Guardiões estavam pre‑

sentes. Lá estava a bela Urvashi. Irritada, deu um gole na 

sua garrafa de água, e a Aru apercebeu ‑se de que o plásti‑

co semitransparente não continha água, mas sim luz do sol.  

Ao lado de Urvashi, encontrava ‑se o Bu, empoleirado nas 

costas do seu trono, grasnando ruidosamente. Hanuman 

também comparecera, exibindo um smoking todo branco. 

Um quarto trono estava ocupado pelo rei Jambavan, o urso 

gigante, cuja coroa se assemelhava a pequenas constelações 

entrelaçadas em redor da testa.

Discutiam todos com quem quer que estivesse sentado no 

quinto trono. A Aru não conseguia ver de quem se tratava, 
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porque uma nuvem lhe tapava o ângulo de visão. Empurrou 

um pouco mais a bola de vidro, tentando conduzi ‑la o melhor 

que era capaz, até conseguir ver quem era: uma velha nagini.

A maioria dos seres que habitavam o Outro Mundo tinha 

uma aparência eternamente jovem ou, pelo menos, envelhe‑

cia muito lentamente. A pele bronzeada da nagini estava en‑

rugada. A sua boca tinha uma expressão dura, como se se 

tivesse esquecido de como sorrir. A metade inferior do corpo 

encontrava ‑se ocultada pela mesa, contudo, a Aru sabia que, 

em algum ponto da sua anatomia, o corpo da mulher se trans‑

formava no de uma serpente. Na cabeça, a nagini exibia uma 

tiara decorada com selenito e águas ‑marinhas. Fazia sentido 

que tivesse tantas joias; afinal, os nagas eram guardiões de 

tesouros. No entanto, era estranho ela não ter a habitual joia 

no meio da testa.

—… uma ofensssa séria! — dizia a nagini. — Rouba‑

ram o arco e flecha da câmara do tesouro dos nagas! Só al‑

guém com um extraordinário poder conseguiria fazê ‑lo.  

Alguém como um Pandava. Ninguém consegue passar por 

Takshaka. Acreditem em mim. Ele não precisa da visão para 

saber tudo o que o rodeia.

A nagini apontou para o naga que se encontrava ao seu 

lado. O seu aspeto era imortal e jovem, embora tivesse 

uma aura antiga e poderosa. Várias queimaduras graves 

marcavam ‑lhe o tronco e o rosto. Os olhos eram brancos 

como o leite e cegos. No centro da sua testa brilhava uma 

joia azul ‑escura. Em teoria, a joia de cada naga estava liga‑

da ao seu coração, ou qualquer coisa assim. Isso tornava a 

cena ainda mais estranha, pensou a Aru, a nagini não ter joia  

na testa. Tudo o que a Aru via era uma depressão vazia e  

uma cicatriz branca.
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— A rapariga segurava o arco e flecha de Kamadeva — 

prosseguiu a nagini. — Deve ser responsabilizada.

Kamadeva. A Aru sabia que a palavra deva significava 

«deus». Logo, isso queria dizer que o arco e flecha eram ar‑

mas celestiais. Não era de admirar que o Vajra e o Danda não 

tivessem funcionado. As armas celestiais não podiam lutar 

umas contra as outras. A Aru resistiu contra a enorme vonta‑

de que sentia de apontar para a Brynne e dizer: Estás metida 

num belo sarilho. AH!

— A Aru não teve nada que ver com isso! — exclamou o 

Bu.

Esperem, o quê? EU?

A Aru olhou para a bola da Brynne. A rapariga mastigava 

selvaticamente uma barrita de chocolate. Lançou um sorriso 

malévolo à Aru, sorriso que desapareceu com as seguintes 

palavras do Conselho:

— A culpa é da Aru, e da Brynne também — contrapôs a 

nagini. — Foram ambas vistas no Outro Mundo com o arco 

e flecha.

— E como é que alguém conseguia ver fosse o que fos‑

se? — perguntou o Bu. — Pairava um nevoeiro de magia so‑

bre todo o Bazar Noturno. Aposto que havia uma rakchasi 

por trás disto. Afinal, a ladra era capaz de mudar de forma.  

De certeza que reparaste nisso, rainha Uloopi?

Uloopi? A Aru conhecia aquele nome das histórias. No 

Mahabharata, um antigo poema épico escrito em sânscrito 

que contava a história da guerra entre os Pandava e os seus 

primos, Uloopi não só era uma famosa rainha naga, como 

também uma das esposas de Arjuna. Rezava a lenda que ela o 

havia ressuscitado depois de ter sido morto em batalha. Con‑

tudo, a Aru não sabia o que lhe acontecera depois disso.
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Era a sua rainha preferida! Confie em mim, eu sei. Tenho a 

alma dele!, queria gritar a Aru. Não me mate, por favor.

Era óbvio que a devoção de Uloopi por Arjuna não se 

transferia para as suas reencarnações.

— Oh, eu sei bem o que vi — argumentou Uloopi, num 

tom pesado. — E não confio em ninguém, muito menos em 

ti, Subala. Em tempos, o teu apelido foi o Grande Impostor, 

não é verdade? Quiçá agora que o Adormecido acordou e se 

encontra a reunir o seu exército, precisemos de repensar a 

tua lealdade aos devas…

Indignado, o Bu grasnou e agitou as penas. A Aru e a 

Mini levantaram ‑se ao mesmo tempo, com a mesma expres‑

são de fúria. A acusação de Uloopi não era justa. O Bu havia 

mudado bastante desde os tempos em que era o insidioso 

Shakhuni, rei de Subala. Provara ‑o, sendo um amigo leal da 

Aru e da Mini.

Hanuman inclinou ‑se para a frente no seu trono. A cauda 

agitou ‑se atrás dele.

— Esse comentário foi completamente despropositado, 

rainha Uloopi. Além disso, quando o alarme do Outro Mun‑

do se fez ouvir, eu encontrava ‑me a treinar as jovens Pandava. 

Elas não podem ter roubado o arco e flecha.

— O alarme soou quando descobrimos a falha na segu‑

rança — explicou o naga sentado ao lado da rainha. — Não no 

momento do furto. Tanto quanto sabemos, a sessão de treino 

contigo pode ter sido arquitetada para lhes proporcionar um 

álibi.

Hanuman fulminou ‑o com o olhar e retomou o discurso, 

mas Uloopi interrompeu ‑o.

— A dúvida de Takshaka é legítima — disse ela. —  

As coisas estão a mudar. Nenhum de nós tem sido capaz de 
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localizar o Adormecido, apesar de ele ser claramente o cul‑

pado pelo recente aumento de atividade demoníaca. Talvez o 

ladrão do arco e flecha de Kamadeva seja seu cúmplice. Tanto 

quanto sabemos, estas Pandava podem muito bem nem ser 

nossas verdadeiras aliadas! Como foi vaticinado, quando a 

inevitável guerra estalar, nada será o que parece.

— Sempre soubemos que os Pandava só acordam quando 

há perigo — esclareceu Hanuman na sua voz grossa e pos‑

sante. — Mas estão do nosso lado.

— Estão? — murmurou Takshaka. O seu olhar desprovi‑

do de visão virou ‑se para a Aru, e ela sentiu ‑se invadida pela 

culpa. Por momentos, acreditou que ele iria dizer que, por 

culpa dela, o Adormecido andava a armar confusão. O pro‑

blema era que… seria verdade. Fora ela a libertá ‑lo da lâmpa‑

da exposta no museu. Tropeçara no seu último confronto e, 

acidentalmente, permitira que ele fugisse. Agora, o demónio 

andava à solta, ninguém sabia bem onde, apostado em der‑

rubar os deuses.

Falhara a toda a gente.

Ainda assim, como podia o Conselho pensar que ela e 

a Mini eram o inimigo? Os seus planos para sábado eram 

simples: preguiçar no sofá. Em vez disso, acabaram a lutar 

contra zombies dentistas, e era assim que lhes agradeciam? 

Que falta de educação.

Urvashi levantou a mão e fez girar o pulso. A Aru caiu 

para a frente quando a sua bola foi puxada para baixo.

— Já falaste o suficiente, Uloopi — disse Urvashi. — Ou‑

viste os testemunhos de todas as partes. Viste as memórias 

das raparigas…

— Tentei — interrompeu Uloopi. — Como são Panda‑

va, as mentes são mais difíceis de aceder. Existem lacunas!  
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Suficientes para me levarem a acreditar que elas podem não 

ser inocentes.

Um formigueiro gélido percorreu a Aru. Então, havia sido 

Uloopi quem ela sentira a remexer ‑lhe no cérebro. O seu ros‑

to aqueceu. Significaria isso que Uloopi a tinha visto cantar o 

Thriller de Michael Jackson e a dançá ‑lo diante do espelho da 

casa de banho?

— Já ouvi o suficiente de todos os presentes — declarou 

Uloopi.

Urvashi parecia indignada, mas até ela tinha de respeitar 

a grande rainha nagini.

— Incluindo as outras testemunhas… — acrescentou 

Uloopi.

Ao escutar aquilo, o naga ao seu lado — Takshaka — mu‑

dou de expressão. A Aru ficou com a sensação de que este 

teria franzido o sobrolho, mas foi um movimento tão rápido, 

que pensou se não o teria imaginado. Enquanto a sua bola de 

hamster descia, a Aru olhou em redor da corte (também que‑

ria certificar ‑se de que não existia nenhuma imagem dela a 

cantar ao espelho), mas não viu mais testemunhas presentes.

A sua bolha de vidro saltitou suavemente sobre um tapete 

de névoa antes de se dissipar por completo. Nos seus pés, apa‑

receram sapatos mágicos que a impediam de cair através das 

nuvens brancas. Ali bem alto, onde a Corte dos Céus pairava, 

o ar era fino e frio e fazia ‑lhe arder os pulmões. As outras duas 

bolas pousaram de ambos os lados e também se dissolveram, 

deixando a Mini à sua direita e a Brynne à sua esquerda.

A Brynne havia perdido a expressão presunçosa que exi‑

bira minutos antes. Em vez disso, olhava para a Aru como se 

lhe tivesse crescido uma segunda cabeça que acabara de se 

apresentar como Kathy com K.
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— Vocês são as outras Pandava?

A Aru abriu as mãos de par em par.

— Ta ‑raaaaa!

A Brynne fitou ‑as com a testa enrugada.

— Mas eu vi ‑te roubar…

— E eu vi ‑te correr pela minha rua com um arco e flecha 

que, de certeza, não te pertencia.

— Estás a chamar ‑me ladra? — quis saber a Brynne.

— Bem, sei que eu não o roubei.

A Brynne olhou ‑a dos pés à cabeça e depois esboçou um 

esgar.

— Na verdade, até acredito nas tuas palavras. A ladra que 

eu enfrentei parecia mesmo um Pandava. Tu, por outro lado, 

mal pareces ter treino.

Ui, o que foi ela dizer.

— Nós recebemos treino! — exclamou a Mini.

— Somos verdadeiramente mortíferas — acrescentou a 

Aru.

— Podes crer! — disse a Mini, dando um passo na direção 

da Brynne.

Nesse momento, a Mini tropeçou. Teria caído com  

a cara na nuvem, se não fosse pelos sapatos encantados, mas 

limitou ‑se a vibrar no mesmo sítio como se fosse a corda de 

uma guitarra.

A Brynne revirou os olhos e fez um ar impassível:

— Estou cheia de medo.

— Queres saber uma coisa?

— Meninas! — ralhou o Bu.

Ficaram as três em sentido. A mesa redonda havia desapa‑

recido e os tronos do Conselho dos Guardiões encontravam ‑se 

espalhados em leque à volta delas. Por um lado, a Aru sentia ‑se 



Roshani Chokshi

28

feliz por, daquela vez, não estar de pijama. Por outro, deseja‑

va que a sua mochila não fosse de um roxo vivo com a frase  

HAKUNA MATATA! escrita em enormes letras à frente.

— Foram as três julgadas — anunciou Uloopi.

— Mas, espere lá… — argumentou a Aru.

A cauda de Takshaka chicoteou, levantando névoa das nu‑

vens ao mesmo tempo que sibilava:

— Silêncio quando os mais velhos estão a falar!

Até o Bu lhe lançou um olhar reprovador. A Aru sentiu 

como se tivesse ácido a correr ‑lhe pelas veias. Corada, ar‑

queou as costas e encarou a rainha nagini. De perto era ain‑

da mais intimidante. Uloopi encontrava ‑se sentada no seu 

trono, a cauda de serpente cor de esmeralda enrolada sob o 

corpo, à semelhança de um assento estofado.

— O roubo e uso incorreto do arco e flecha de Kamadeva terão 

sérias consequências no mundo mortal — anunciou a rainha.

Duh, pensou a Aru, furiosa. As pessoas iriam desatar a 

gritar Apocalipse zombie!, perderiam a cabeça, e o mais certo 

era a Internet ir abaixo — aí, sim, seria mesmo o apocalipse.

— A ladra está a raptar homens a um ritmo alarmante, 

transformando ‑os nessas criaturas de bocas escancaradas 

que viram no Outro Mundo.

Não era isso que a Aru esperara ouvir. Isso significava que 

todos aqueles zombies não eram, de facto, zombies… mas 

vítimas raptadas. Sentiu um aperto no estômago.

— Se o arco e flecha não forem recuperados em breve,  

os efeitos sobre esses homens serão permanentes. Ficarão 

sem coração para toda a eternidade.

Sem coração? A Aru engoliu em seco, rememorando as 

estranhas cicatrizes que havia visto no peito dos zombies.  

Será que fizeram mesmo isso? 
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Uloopi interrompeu ‑lhe os pensamentos.

— As Pandava devem provar a sua inocência. — Inclinou‑

‑se para a frente, a sua coroa a brilhar de tal maneira que a 

Aru não foi capaz de a encarar. — A vossa missão é recupe‑

rar o arco e flecha em dez dias mortais. Se falharem, haverá 

consequências. As vossas memórias do Outro Mundo serão 

apagadas. Não se irão recordar de que foram Pandava, e a 

vossas almas Pandava ficarão dormentes. Além disso, serão 

banidas do Outro Mundo. Para sempre.
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QUATRO
Acabámos de Regressar,  

Literalmente, de uma Missão

A Aru não conseguia respirar.

Memórias apagadas…

Não seriam Pandava…

Banidas para sempre…

Se falhassem, todos aqueles homens Sem Coração per‑

maneceriam como zombies! Parecia um destino pior do que 

a morte. Além disso, se aquela geração de Pandava fosse exi‑

lada, quem iria deter o Adormecido?

Desviou o olhar na direção da Mini, que tinha, tal como 

ela, a mesma expressão aflita. E foi então que lhe ocorreu 

que, se falhassem, não se iria recordar da Mini. Toda aquela 

vida seria apagada. O seu vínculo à magia, a sensação de que, 

pela primeira vez, podia respirar tranquilamente porque en‑

contrara o seu lugar… Tudo lhe seria retirado. E tão ‑somente 

porque a rainha Uloopi se recusava a acreditar na verdade.

A Aru não podia permitir que isso acontecesse.

O Vajra, agora com a forma de uma humilde pulseira, 

crepitou contra o seu pulso. Conseguia sentir o mau humor 

fervilhar no peito, uma pressão quente nos pulmões que lhe 

dificultava a respiração. Do seu trono — que se havia trans‑

formado num ramo de árvore dourado e suspenso no ar —, 

o Bu fazia pequenos gestos com todo o corpo, como que a 
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dizer, não ‑te ‑atrevas! A Aru ignorou ‑o e abriu a boca para  

falar…

Contudo, alguém conseguiu fazê ‑lo primeiro do que ela.

— Estão a falar a sério? — perguntou a Brynne.

A Aru fitou ‑a. A rapariga tinha os olhos marejados de lá‑

grimas. E estava pálida como uma folha de papel.

— Uma vez que sou eu a responsável por manter a lei e 

a ordem no Outro Mundo, não vejo nenhuma razão para me 

pôr a brincar com estes assuntos — respondeu Uloopi num 

tom frio.

Os restantes membros do Conselho mostravam expres‑

sões graves e solenes. Apesar da fúria que sentia, a Aru deu‑

‑se conta de que Uloopi não tinha o menor prazer no que 

estava a fazer. Já a pessoa mesmo a seu lado, o naga Taksha‑

ka, não parecia importar ‑se minimamente. Um dos cantos da 

sua boca contorceu ‑se.

— As Pandava consideram a rainha Uloopi pouco miseri‑

cordiosa? — indagou com desdém. — Foi dela o voto decisivo 

para permitir que provassem a vossa inocência. A foto da tes‑

temunha não me enganou. — Agitou a língua bifurcada na 

direção da Brynne. — Eu sei muito bem quão manipuladora 

uma pessoa de linhagem asura pode ser, ainda que se trate de 

uma Pandava.

O lábio inferior da Brynne tremeu por instantes, mas ela 

apressou ‑se a cerrar os dentes e a lançar um olhar demolidor 

ao rei ‑serpente.

Então a Brynne era parte asura. Isso explicava por que ra‑

zão ela era capaz de mudar de forma — apenas os asuras e  

os rakchasas possuíam essa capacidade. Embora ser asura 

ou rakchasa não determinasse que a pessoa era completa‑

mente demoníaca, a verdade era que se tornava mais difícil  
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confiar nela. A Aru chegara a ver pessoas do Outro Mundo a 

tratá ‑los com desconfiança — e até crueldade.

Contudo, se a Brynne fosse realmente a ladra, não estaria 

tão perturbada. E a Aru tinha de admitir que a Aru Falsa ha‑

via sido bastante convincente. Era… possível… que a Brynne 

estivesse, de facto, a tentar apanhar o verdadeiro culpado.

A Aru apressou ‑se a partilhar os seus pensamentos com a 

Mini, cuja resposta foi concisa: Não creio que seja ela a ladra.

— Não se preocupem, Pandava. Se falharem, virá um 

novo grupo de guerreiros — declarou Takshaka. — Não tem 

importância.

Não tem importância. A Aru sentiu aquelas palavras ecoar 

dentro de si. Ela não importava.

— Está enganado — declarou em voz baixa.

A Mini fungou e fez que sim com a cabeça.

— Vamos prová ‑lo.

Uloopi olhou para a Aru, para a Brynne e para a Mini, 

como se estivesse a vê ‑las pela primeira vez.

— Que recipiente tão estranho para uma alma tão gran‑

diosa — disse, por fim, olhando para a Aru. Suspirou como 

se precisasse de uma sesta há cinco mil anos. — Tenho um 

bisneto da tua idade.

As sobrancelhas da Aru elevaram ‑se. O quê?

Não era isso que esperava ouvir da boca de Uloopi.

Mas arquear as sobrancelhas talvez tivesse sido um erro, 

pois a expressão de Uloopi escureceu.

— O que foi? — atirou ela. — Achavas que por o meu 

filho com Arjuna ter morrido em batalha, eu teria de o cho‑

rar para o resto da minha vida? Não! Tinha um reino para 

governar! Pessoas que esperavam muito de mim! Eu não era 

apenas a esposa de alguém.
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A Aru olhou discretamente para a Brynne e para a Mini. 

Esta abanou a cabeça como que a dizer, Não faço ideia do que 

se esteja a passar.

— Hum, nunca disse que…

— Eu tive tantos consortes. — A Aru demorou alguns se‑

gundos a recordar ‑se que consorte era uma palavra difícil para 

marido. — Tantos quantos dias há num ano. E tantos filhos 

quantas flores existem no mundo!

 — Isso… é muito? — atreveu ‑se a Aru a perguntar.

— É capaz de pôr ovos? — quis saber a Mini. — Estou 

só aqui a pensar que, estatisticamente, isso resultaria. Um 

inseto ‑escama é capaz de pôr mais de dez mil ovos numa só 

postura! Au! Aru, estás a acotovelar ‑me porquê?

Havia qualquer coisa no rosto de Uloopi que dizia a Aru 

que a rainha nagini não apreciava que lhe perguntassem se 

era capaz de pôr ovos.

O Bu voou para a frente delas, batendo as asas violentamente.

— Majestade, as raparigas não queriam ofendê ‑la. Elas 

são apenas muito, muito, muito jovens. Éones mais jovens 

do que vós e…

Uloopi arqueou uma sobrancelha.

— Éones?

As penas do Bu eriçaram ‑se de vergonha.

— Não quero com isto dizer que sois antiga, embora se‑

jais, mas não de uma forma que…

— Isto cansa ‑me — comentou Uloopi, elevando ‑se nos 

seus anéis. — Já disse o que tinha a dizer. Têm dez dias,  

Pandava. Devolvam o que foi roubado para que os Sem Cora‑

ção possam recuperar a sua antiga forma… Ou serão expulsas.

Ao lado dela, Takshaka abriu uma fenda no solo de nuvem, 

criando uma abertura que era, provavelmente, um portal  
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para o reino das nagas. Sem dizer mais nada e sem sequer 

olhar para elas, Uloopi atravessou a abertura e desapareceu. 

Takshaka, pelo contrário, demorou o seu tempo. Virou a 

cabeça na direção das raparigas. E, embora a Aru soubesse 

que ele não era capaz de a ver, sentiu o peso da sua atenção, 

fazendo ‑a estremecer e, instintivamente, chamar o Vajra, em 

forma de relâmpago, para a mão.

— Boa sorte — desejou ele.

Não parecia nada sincero.

E logo depois, desapareceu, deixando a Aru e a Mini sozi‑

nhas com uma nova missão… e uma nova irmã.

Os restantes membros do Conselho baixaram as cabeças 

e sussurraram entre si.

A Brynne colocou a maça ao ombro.

— Certo — disse ela, de um modo casual. — Será para 

mim uma honra limpar os nossos nomes. Vocês as duas fi‑

cam aqui…

— Nem pensar! — contrapôs a Aru. — Eu e a Mini já fi‑

zemos isto antes. — Invocou o Vajra para a sua mão. — Nós 

é que somos as profissionais. Tu ficas aqui.

— «Profissionais» é talvez um pouco exagerado — mur‑

murou a Mini.

Do seu trono, Urvashi estalou os dedos e apontou para  

a Brynne.

— Não vais sozinha.

— Porquê? Só porque não fiz parte da missão em que 

estas duas tiveram a sorte de não morrer? — perguntou  

a Brynne. — Eu teria resolvido a questão bem mais depressa. 

Há anos que treino no Outro Mundo. E vocês?

A Aru decidiu que seria melhor não referir que ela e a 

Mini estavam numa espécie de aulas de apoio.
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— E o que interessa se tiveste treino? — atirou a Aru. — 

Tanto quanto me lembro, tu não estavas connosco.

A Brynne enrubesceu.

— Teria estado se… — Calou ‑se e fechou as mãos em pu‑

nhos. — Não interessa.

— E que tal começarmos de novo? — sugeriu a Mini, 

colocando ‑se entre a Aru e a Brynne. — Três cabeças são me‑

lhores do que apenas duas! Salvo em casos de craniopagus 

parasiticus, o que não é nada bom, mas isso ocorre apenas 

quatro vezes em dez milhões…

O Bu interrompeu ‑a, esvoaçando e empoleirando ‑se no 

ombro da Aru. A jovem esticou o braço para lhe fazer uma 

festa na cabeça e o pombo picou ‑lhe os dedos.

— Não serão apenas vocês as três — anunciou ele.

A Aru deu uma palmada na testa.

— Oh, claro! Tu também vens. O que faríamos sem ti, Bu?

— Lamento, mas a minha presença não está autorizada — 

replicou num tom desiludido. Olhou para os restantes mem‑

bros do Conselho dos Guardiões. Urvashi tinha lágrimas 

nos olhos. Hanuman parecia rígido. — Parece que vou ser 

preso até que a minha deslealdade para com o Adormecido  

fique provada.

A Aru sentiu as orelhas e o sangue ferverem.

— Não podem fazer isso! — declarou em voz alta. — Não 

fizeste nada de mal!

O Bu sacudiu tristemente as penas.

— Não te preocupes — disse ele. — Permitiram que  

enviasse alguém no meu lugar. Escolhi a testemunha do Con‑

selho, uma pessoa que se mostrou comprometida com a ver‑

dade. Foi graças a ele que alguns dos membros do Conselho 

duvidaram que tivesses roubado o arco e flecha.
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— Tipo, bom trabalho e assim, mas não queremos essa 

pessoa — argumentou a Aru. — É a ti que queremos.

— Nem sequer sabemos quem é — salientou a Mini.

O Bu levantou uma asa.

— Estava quase a chegar lá. É um aluno brilhante: excecio‑

nal no manejo da espada e conhece muito bem o Outro Mun‑

do, graças à sua linhagem semidivina. Como nosso aluno,  

é seu dever lutar em nome dos devas e ao lado desta geração de  

Pandava. Assim sendo, foi ‑lhe concedida uma autorização  

de segurança Pandava temporária.

Naquele preciso instante, abriu ‑se uma porta no céu e as 

nuvens separaram ‑se. Os raios do sol iluminaram a corte.

A Aru considerava ‑se uma cinéfila (uma palavra que havia 

aprendido há pouco tempo e que descobrira que não era um 

insulto). Sabia tudo o que havia para saber sobre os filmes de 

Bollywood. A fórmula era sempre a mesma: alguém levava 

uma bofetada. Alguém chorava. A história terminava quase 

sempre com um casamento. E, claro, toda a gente sabe quan‑

do o bonitão aparece em cena, porque o vento começa, de 

forma mágica, a agitar ‑lhe o cabelo.

Nesse momento, o vento começou a soprar. Mas apenas 

porque a Brynne tinha deixado cair a sua maça. A Aru co‑

meçou, literalmente, a engasgar ‑se na rabanada de vento.  

A Mini entrou em pânico e começou a bater ‑lhe nas costas,  

o que não ajudou nada. No meio daquele ataque de tosse,  

a Aru perdeu o controlo do Vajra.

— Uh ‑oh — murmurou a Brynne.

A Aru olhou para cima a tempo de o Vajra a atingir na 

cabeça, atirando ‑a ao chão.

— Ughhhhh — queixou ‑se, enquanto esfregava o cocuru‑

to da cabeça. — Hoje não é o meu dia.
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No meio de todo aquele caos, um rapaz aproximou ‑se 

delas. Era alto, tinha a pele dourada, o cabelo preto e enca‑

racolado e envergava uma camisola verde ‑escura com capuz 

e manga comprida, calças de ganga gasta e ténis de um ver‑

melho vivo. Da sua cintura pendia uma máquina fotográfica 

com um aspeto profissional.

— Meninas — disse o Bu —, permitam ‑me que vos apre‑

sente o vosso companheiro, o Aiden Acharya.

Aiden? Ou seja, o rapaz novo com covinhas no rosto e 

cabelo encaracolado que andava na sua escola? A pessoa a 

quem ela acidentalmente dissera que sabia onde vivia? Ele 

olhou para a Aru durante um milésimo de segundo antes de 

desviar o olhar.

A Aru beliscou o Vajra, e o relâmpago enviou ‑lhe um cho‑

que através da pele. Bem, não havia dúvidas de que estava 

acordada. Podia esquecer tudo sobre aquele não ser o seu dia.

Não, matutou a Aru. O dia de hoje é mesmo para cancelar.
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CINCO
Está Tudo Bem. A Sério.

A Aru não tinha um fraquinho pelo Aiden. Nem pensar. 

Aquilo que ela tinha era o desejo de não parecer alguém 

que se penteia com um garfo e que acredita que os ovos crescem 

em árvores ou qualquer coisa igualmente ridícula. Só isso. Aci‑

ma de tudo, não queria parecer essa pessoa perante alguém que 

cheirava bem e tinha olhos escuros e que tinha estado na escola, 

tipo, um segundo, e já era mais popular do que a Aru alguma 

vez conseguiria ser, ainda que levasse um elefante verdadeiro 

para a aula e biscoitos para os seus colegas até ao final do ano.

— Logo vi! — guinchou a Brynne com alegria, dando um 

murro no braço do Aiden. — Sabia que não me ias falhar.

O Aiden fez uma ligeira careta antes de lhe devolver o 

sorriso.

— Nunca. — Mostrou uma fotografia no telemóvel. — 

Consegui apanhar ‑te a ti e à ladra que se transformou na Aru, 

e também à Aru verdadeira em fundo.

Na imagem, dava a sensação de que a Brynne e a Aru Falsa 

estavam envolvidas numa batalha épica. Em fundo, a Aru Ver‑

dadeira parecia estar no meio de um espirro épico. Fantástico.

— Pensei que isto bastaria para demonstrar a vossa ino‑

cência, mas o Conselho não acreditou em mim — declarou o 

Aiden, com tristeza. — A minha lasanha como recompensa 

continua de pé?
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A Brynne soltou uma gargalhada.

— Depende se o Gunky deixou algum pedaço.

A Aru e a Mini entreolharam ‑se e encolheram os ombros. 

Pelos vistos, a Brynne e o Aiden eram amigos. Bons ami‑

gos até, porque partilhavam lasanha e conheciam um tal de 

Gunky. O quê?

A Brynne calou ‑se e olhou da Aru para o Aiden.

— Mas… como é que sabes o nome dela?

O Aiden olhou para a Aru e fez uma expressão estranha.

— Ela, hum, anda na minha escola e vive do outro lado da rua.

— Espera lá — disse a Brynne. Um sorriso foi ‑se lenta‑

mente desenhando no seu rosto ao mesmo tempo que dava 

voltas às dezenas de pulseiras douradas que tinha no pulso. 

— A rapariga que vive à tua frente? — Voltou ‑se para a Aru, 

com os olhos a brilhar. — Foste tu que disseste «Eu sei onde 

vives»? A rapariga assustadora e perseguidora? — Desatou a 

rir às gargalhadas.

A Aru desejou com todas as suas forças que os sapatos de 

nuvens deixassem de funcionar, para que ela caísse céu abaixo.  

Nas bochechas do Aiden apareceram umas manchas ver‑

melhas. Contudo, não negou ter falado dela com a Brynne.  

Nesse instante, o que quer que fosse que tivesse sentido por 

ele esfumou ‑se ali mesmo.

O Aiden Acharya estava oficialmente cancelado. Junta‑

mente com aquele dia.

— Estava cansada — esclareceu a Aru. — Disse uma coisa 

estranha. Vê lá se cresces.

— Sim! — apoiou a Mini. — Isso não foi nada! A Aru diz 

muitas coisas estranhas. Uma pessoa acaba por se habituar.

— Fantástico. Obrigadinha, Mini.

A Mini abriu um sorriso de orelha a orelha.
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O Bu olhou para a Aru, para o Aiden, para a Brynne e para 

a Mini e murmurou qualquer coisa que soava a Porque me 

calhou a mim este grupo?

— Está na hora — disse Urvashi, aparecendo ao lado do 

Bu.

Hanuman também se aproximou.

— Despede ‑te.

— Agora que sobrevivemos às apresentações — disse‑

‑lhes o pombo —, tenho de ir.

A Aru sentiu um aperto no coração. Tinha de recuperar 

o arco e flecha. Não podia perder a sua vida Pandava, e não 

podia permitir que o Bu pagasse por um crime que não havia 

cometido. O Bu podia ter feito coisas más no passado, mas 

isso era o passado… Agora era quase da família. Às vezes, 

quando estava de bom humor, até lhes contava uma história 

antes de adormecerem — embora lhes chamasse palestras no‑

turnas e se recusasse a começá ‑las com Era uma vez.

Urvashi fez um aceno com a mão e no ar apareceu uma 

delicada barra dourada.

— O que é isso? — quis saber a Mini.

Gentilmente, Urvashi levantou o Bu do ombro da Aru. 

A barra dourada flutuou até junto dele e pôs ‑se atrás do seu 

pescoço. O pombo baixou a cabeça. Nesse momento, as extre‑

midades da barra dobraram ‑se e travaram ‑lhe as asas.

— Não podem fazer ‑lhe isto! — exclamaram a Aru e a 

Mini em simultâneo.

Urvashi desviou o olhar.

— Não temos outra opção. A lei estabelece que todos os pos‑

síveis cúmplices sejam detidos até que se prove a sua inocência.

— E o «princípio da presunção de inocência»? — indagou 

a Aru.
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— Onde é que ela aprendeu a falar assim? — sussurrou 

o Bu à Mini:

A Aru sentia ‑se orgulhosa por saber que as maratonas da 

série Lei & Ordem serviam finalmente para alguma coisa, po‑

rém, os seus conhecimentos penais não pareceram impres‑

sionar nem Hanuman nem Urvashi.

— Vocês os quatro podem mudar o destino dele — escla‑

receu Hanuman, enquanto pousava a sua enorme mão no 

ombro da Aru. — Encontrem o arco e flecha e revertam o es‑

tado dos Sem Coração. Como são suspeitos, pouco podemos 

fazer para vos ajudar. A lei é a lei.

Para a Aru, foi como se lhe tivessem dado um murro no 

estômago.

— Esperem — pediu a Mini, remexendo no interior da 

sua mochila. — Para o caminho. — Segurava uma bolacha.

— Uma Oreo! — disse o Bu, todo contente. — Que sim‑

pática. Obrigado.

A Mini meteu ‑lha no bico.

Urvashi murmurou umas quantas palavras e o Bu dissol‑ 

veu ‑se no ar.

— Para onde foi que o enviaram? — demandou a Aru.

— Não te preocupes. Ele ficará bem — garantiu Hanu‑

man.

A Aru não disse nada. A Mini apertou a mochila com força  

contra o peito. Ao lado delas, o Aiden mexia na alça da má‑

quina. Era raro vê ‑lo sem aquela máquina; até para a escola a 

levava. Embora o Aiden fosse apenas um ano mais velho do 

que a Aru, frequentando o oitavo ano, as suas fotos deviam 

ser tão boas que o jornal da escola, o Espada Vorpal, costu‑

mava publicá ‑las. A Aru franziu o sobrolho. Se ele era uma 

testemunha assim tão importante, devia ter tirado fotografias 
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de melhor qualidade da luta entre a Brynne e a Aru Falsa. As‑

sim, o Bu não teria sido levado e ela e a Mini não arriscariam 

a expulsão do Outro Mundo.

Hanuman soltou um demorado suspiro e olhou para a 

Brynne. No instante em que sentiu o olhar do deus, a jovem 

mudou o ar convencido para sério. Tirou a maça do ombro e, 

respeitosamente, segurou ‑a ao lado do corpo.

— Brynne.

— Bhai — disse a Brynne em voz baixa.

Bhai significava irmão.

— Aguarda ‑te uma grande missão — começou Hanu‑

man.

A Brynne agarrou a maça com mais força.

— Eu sei.

A Mini anuiu.

— Todos sabemos.

— Não se esqueçam: — disse Hanuman, num tom que a 

Aru reconheceu e que significava confiem ‑em ‑mim ‑sou ‑super‑

‑sábio — quando a família se enfrenta, ninguém sai a ganhar.

A Aru enrugou a testa e perguntou:

— Acabou de citar o Jay ‑Z?

O Aiden soltou uma risadinha, mas calou ‑se assim que a 

Brynne o fulminou com o olhar.

A cauda de Hanuman agitou ‑se e o semideus fez cara feia.

— O quê? Não. OK, talvez. A verdade é que nem sempre 

sei onde escuto as coisas. Já ando por cá há muito tempo, 

miúda. O meu conselho é que vão a casa buscar o que neces‑

sitarem. Depois, vão ter com Urvashi ao Armazém de Mate‑

riais para Missões.

Armazém? Era a primeira vez que a Aru ouvia falar num 

lugar assim…
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Urvashi agitou a mão e no céu apareceu um portal.

— Aiden, já falei com a tua mãe. Ela enviou ‑te alguns ma‑

teriais para a casa da Brynne. Será mais fácil partires de lá.

— Tecnicamente, é uma penthouse — corrigiu a Brynne.

A Aru revirou os olhos.

— Obrigado, masi — disse o Aiden a Urvashi.

OK, agora a Aru tinha muitas perguntas. Primeiro: o Aiden  

não parecia surpreendido por ter de ir à penthouse da  

Brynne (calma, rapariga), o que significava que costumava lá 

ir. Segundo: Urvashi era sua tia? Ele chamou ‑lhe masi, que 

era uma maneira de se dirigir à irmã da mãe, mas o Aiden 

não podia ser seu sobrinho. Urvashi e as suas três irmãs 

eram apsaras da mais fina elite e, como tal, não podiam casar 

com mortais. Contudo, o Bu havia dito que o Aiden era ape‑

nas semidivino.

— Vamos — disse a Brynne, animada. — Se nos despa‑

charmos, talvez os meus tios ainda tenham tempo de nos fazer 

uma lasanha. Estou morta de fome. — Sem dizer uma única 

palavra à Aru ou à Mini, a Brynne desapareceu pelo portal.

O Aiden hesitou. Depois dirigiu ‑se a Urvashi:

— A minha mãe não disse mais nada? Não me importo de 

passar por casa, se ela precisar de mim…

A expressão de Urvashi suavizou ‑se.

— Se fosse a ti, não fazia isso. Sabes como as coisas estão 

a ser difíceis para ela neste momento. Mas fica com a certeza 

de que te manda o seu amor.

— Está bem — disse o Aiden, que parecia tenso. Mal 

olhou para a Aru e para a Mini. — Até breve.

A Aru saiu da boca do elefante de pedra e saltou para o 

chão do Museu de Arte e Cultura Indianas. Eram 19 horas,  
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os visitantes já se tinham ido embora e a Aru podia permitir‑

‑se uns instantes para fechar os olhos e respirar fundo. Sentiu 

o odor do bronze polido das estátuas, da tinta que a Sherrilyn, 

a chefe de segurança do museu, utilizava para carimbar as 

mãos dos visitantes à entrada, e até as sementes de erva ‑doce 

açucaradas que a sua mãe punha em tigelas para oferecer aos 

visitantes. Cheirava a casa.

Ainda que, nos últimos tempos, não se tivesse sentido em 

casa.

Quando a Aru abriu os olhos no vestíbulo, recordou a sua 

batalha contra o Adormecido, o seu… pai. Ainda lhe custava 

a assimilar tudo aquilo. Às vezes, enquanto dormia, aquela 

luta épica reproduzia ‑se na sua mente. Todavia, o pior pesa‑

delo de todos não era o quão terrível ele havia sido nessa altu‑

ra… mas o quão dedicado se mostrara no passado. No Reino 

da Morte, ela tivera uma visão dele no hospital de quando ela 

nascera, com uma t ‑shirt que dizia SOU PAI! De certeza que 

lhe deve ter pegado ao colo quando ela era bebé. Em algum 

momento, ainda que por apenas alguns segundos, devia tê ‑la 

amado.

— Estás bem?

A Aru acordou daqueles devaneios. Quase se havia esque‑

cido de que a Mini a avisara que ia ter com ela.

— Sim! — respondeu num tom falsamente alegre.

— Precisas de ajuda a arrumar as coisas?

— Nem por isso.

— OK, e um kit de primeiros ‑socorros? Ou talvez possa 

ajudar a tua mãe com as tarefas da casa? Ou…

A Aru cruzou os braços.

— Andas a evitar a tua própria casa?

— Claro que não!




