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Seguir o coração  
pode custar-te a liberdade

da autora do bestseller A Maldição do Vencedor

VE NCEDOR
DOIS POVOS EM CONFLITO

UMA ALIANÇA PERIGOSA
UM AMOR DIVIDIDO

Após dez anos, os Herrani, liderados por Arin, tomaram a sua terra de 
volta. Para impedir que a poderosa armada valoriana invadisse Herran e 
provocasse um banho de sangue, Kestrel aceitou casar com o príncipe 

herdeiro de Valoria. 

O noivado causa sensação no reino, mas Kestrel sente-se uma 
prisioneira no palácio, sob a vigilância apertada do imperador, que não 
confia totalmente nela. E com razão: Kestrel encontrou uma forma  
de passar informações secretas para ajudar o povo herrani, e está perto 

de descobrir um segredo chocante.

A paz com Valoria tem um preço demasiado alto e Arin procura novos 
aliados além-fronteiras. Ao mesmo tempo, ele debate-se com a decisão de 
Kestrel em se casar com o príncipe. Sem saber que ela é a espia que o está 
a ajudar no esforço de guerra, Arin decide arriscar tudo e tentar desvendar 
a verdade, mas esta poderá ser muito mais perigosa do que ele imagina.

O Crime do Vencedor está recheado de encontros e desencontros, 
revelações perigosas e reviravoltas emocionantes, elevando  

o suspense até ao derradeiro capítulo.
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«— Agradeço que mantenhas a distância.
— Ah, a imperatriz falou. Bem, é melhor que 

obedeça.Porém, Arin não se moveu, a não ser para  
virar a cabeça na direção dela. A luz que passava pela 
costura da cortina desenhava uma linha no rosto dele, 
como que uma cicatriz brilhante.

— Vi-te. Com o príncipe. Ele parece difícil de aturar,  
até mesmo para as queridas do império.

— Não sabes nada sobre ele.
— Sei que o ajudaste a fazer batota. Sim, eu estava  

a ver. Vi-te a jogar Terras de Fronteira. Os outros podem  
não ter reparado, mas eu conheço-te. — A sua voz 
tornou-se áspera. — Pelos deuses, como podes respeitar 
alguém assim? Vais fazer dele um tolo.

— Não faria isso.
— És uma péssima mentirosa.
— Não o farei.
— Talvez não tenhas essa intenção.
Ele afastou-se um pouco, e aquela linha de luz deixou 

de o tocar. A sua silhueta era agora uma sombra. Mas 
a vista tinha-se adaptado à escuridão e ela pôde ver 
como ele encostava a cabeça contra a janela.

— Kestrel…
A emoção apertou-lhe o coração. Mas ele nada mais 

disse depois disso, apenas o nome dela.»

«Adorei... Lealdades duvidosas, amores proibidos, 
jogos de poder, amizades desfeitas, guerra, conquistas 

e família, O Crime do Vencedor tem tudo!»

THE GUARDIAN
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«Envolvente, intenso, arrebatador!»

KIRKUS REVIEWS
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ELA CORTOU-SE AO ABRIR O ENVELOPE.
Kestrel fora impulsiva, fora uma tola, abrindo precipitadamente a  

carta, e tudo porque o envelope estava escrito em herrani. O abridor 

de cartas escorregou e pequenas gotas de sangue caíram, brilhantes, 

sobre o papel.

A carta não era, obviamente, dele. O remetente era o novo minis-

tro da agricultura de Herran. Escrevia para se apresentar e para dizer 

o quanto ansiava pelo momento em que se pudessem conhecer. 

Acredito que temos muito em comum e muito para discutir, escreveu.

Kestrel não tinha a certeza do significado daquelas palavras. Não o  

conhecia, não tinha sequer ouvido falar dele. Embora supusesse que,  

em qualquer momento, teria de o conhecer. Ela era, afinal de con-

tas, a embaixadora imperial designada para o novo território inde-

pendente de Herran — Kestrel não prevera dispender tempo com o 

ministro da agricultura. Nada tinha  a comentar quanto à rotação de  

cultivos ou a fertilizantes.

Kestrel apercebeu-se do tom altivo dos seus pensamentos. Sentiu  

como se lhe comprimia a boca. Percebeu que estava furiosa com 

esta carta.

Furiosa consigo própria, pela forma como o seu coração tinha 

acelerado ao ver o seu nome rabiscado no envelope em herrani. 

Tinha desejado com tanta força que a carta fosse de Arin.

Mas já não tinha qualquer tipo de contacto com ele havia um 

mês, desde que lhe tinha oferecido a liberdade do seu país. E o enve-

lope nem tinha sido escrito pela mão dele. Ela conhecia-lhe bem a 
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rombas, as cicatrizes prateadas de queimaduras antigas, a pele cale-

jada da palma da mão, tudo a contrastar com a elegância da letra 

cursiva. Kestrel devia ter percebido imediatamente que a carta não 

era dele.

Mas, mesmo assim, o rápido corte de papel. Mesmo assim,  

a desilusão.

Kestrel pôs a carta de lado. Puxou a faixa de seda que trazia à  

cintura, desenrolando-a por baixo da adaga, que, tal como todos os 

Valorianos, usava presa à anca. Enrolou a faixa em volta da mão 

ensanguentada. Estava a estragar a seda marfim da faixa. O sangue 

manchava-a. Mas uma faixa estragada não importava, pelo menos 

para ela. Kestrel estava noiva do príncipe Verex, herdeiro do império 

valoriano. A prova disso era-lhe diariamente marcada na testa com 

uma linha de óleo brilhante. Ela tinha faixas e mais faixas, vestidos  

e mais vestidos, um rio de joias. Era a futura imperatriz.

No entanto, quando se levantou da cadeira de ébano esculpido, 

estava inquieta. Olhou em redor do escritório, uma das muitas divi-

sões da sua suíte, e sentiu-se incomodada pelas paredes de pedra, 

cujos cantos encaixavam insistentemente em ângulos perfeitos, no 

ponto onde dois estreitos corredores davam entrada para a divisão. 

Deveria ter feito sentido para Kestrel, pois sabia que o palácio real era 

também uma fortaleza. Os corredores estreitos eram um modo de 

encurralar uma força invasora. No entanto, parecia tudo tão pouco 

amigável e estranho. Era tão diferente de casa.

Kestrel lembrou a si mesma que a sua casa em Herran nunca 

tinha sido realmente dela. Até podia ter sido criada naquela colónia, 

mas era Valoriana. Estava onde era suposto estar. Onde tinha esco-

lhido estar.

O corte tinha parado de sangrar.

Kestrel deixou a carta, foi tirar o vestido de dia e arranjar-se 

para jantar. Esta era a sua vida: tecidos ricos e adornos de seda  

com padrões resplandecentes. Um jantar com o imperador… e com 

o príncipe.

Sim, esta era a sua vida.

Teria de se habituar a ela.
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O imperador estava sozinho. Sorriu quando ela entrou na sala de 

jantar com paredes de pedra. O cabelo grisalho do imperador tinha 

um corte militar igual ao do seu pai, os olhos eram escuros e pene-

trantes. Ele não se levantou da comprida mesa para a cumprimentar.

— Vossa Majestade Imperial — Kestrel fez uma vénia.

— Filha. — A voz dele ecoou na sala abobadada, ressoando nas 

taças e pratos vazios. — Sente-se.  

Ela aproximou-se para se sentar.

— Não — disse ele. — Aqui, à minha direita.

— Mas esse é o lugar do príncipe.

— O príncipe, ao que parece, não está aqui.

Ela sentou-se. Os escravos serviram o primeiro prato. Serviram 

vinho branco. Podia ter perguntado por que motivo ele a tinha cha-

mado ali, para jantar, e onde estava o príncipe, mas Kestrel tinha 

visto o quanto o imperador gostava de transformar o silêncio numa 

ferramenta que usava para alimentar as ansiedades dos outros. Ela 

deixou o silêncio crescer até que este se tornou numa criação tanto 

sua como dele, e só falou quando chegou o terceiro prato:

— Tenho ouvido dizer que a campanha contra o Leste está a 

correr bem.

— São esses os relatos que o seu pai me escreve da frente. Tenho 

de o recompensar por uma guerra excelentemente travada. Ou tal-

vez, Lady Kestrel, seja a si que eu devo recompensar.

Ela bebeu da taça.

— O vosso êxito não tem qualquer influência minha.

— Não? Você implorou-me que pusesse um fim à rebelião  

herrani, dando autonomia ao território sob a minha autoridade. 

Você argumentou que isto iria disponibilizar tropas e dinheiro  

para alimentar a minha guerra no Leste — assentiu com um gesto 

da mão —, e assim foi. Que conselho tão astuto vindo de alguém 

tão jovem.

As palavras dele deixaram-na nervosa. Se ele conhecesse a ver-

dadeira razão que a levou a lutar pela independência herrani, ela 

pagaria caro. Kestrel provou a comida meticulosamente preparada. 
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Ela comeu lentamente.

— Não lhe agrada? — perguntou o imperador.

— Não tenho muita fome.

Ele tocou uma sineta dourada.

— Sobremesa — disse ao jovem criado que rapidamente apare-

ceu. — Vamos passar já para a sobremesa. Sei que as jovens senhoras 

gostam de coisas doces.

Mas quando o rapaz voltou, trazendo dois pequenos pratos de  

porcelana tão fina que Kestrel conseguia ver a luz atravessar o rebordo,  

o imperador disse «Para mim, não», e um dos pratos foi posto diante 

de Kestrel juntamente com um garfo estranhamente leve e brilhante.

Ela acalmou-se. O imperador não sabia a verdade acerca do dia 

em que tinha forçado o fim da rebelião herrani. Ninguém sabia. 

Nem sequer Arin sabia que ela tinha comprado a sua liberdade com 

apenas algumas palavras estratégicas… e a promessa de se casar  

com o príncipe herdeiro.

Se Arin soubesse, iria lutar contra isso. Iria arruinar-se a si próprio.

Se o imperador soubesse porque o tinha feito, iria arruiná-la a ela.

Kestrel olhou para o monte de natas batidas e para o garfo à sua 

frente como se compusessem a totalidade do seu mundo. Devia falar 

com cautela.

— Para que necessito eu de uma recompensa quando me destes 

o vosso único filho?

— E que recompensa ele é. No entanto, não temos ainda data 

marcada para o casamento. Quando se deverá realizar? Tem andado 

muito calada em relação a isso.

— Pensei que deveria ser o príncipe Verex a decidir. — Se a deci-

são fosse deixada a cargo do príncipe, a data do casamento nunca 

seria marcada.

— Porque não decidimos nós?

— Sem ele?

— Minha querida, se a fraca memória do príncipe não se conse- 

gue lembrar de algo tão simples como a data e hora de um jantar com 

o pai dele e senhora, como podemos esperar que planeie qualquer 

parte do mais importante evento de Estado das últimas décadas?
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— Não está a comer — disse o imperador.

Ela afundou o garfo nas natas e levou-o até à boca. Os dentes do 

garfo dissolveram-se-lhe na língua.

— Açúcar — disse com surpresa —, o garfo é feito de açúcar 

caramelizado.

— Gosta da sobremesa?

— Sim.

— Então tem de comer tudo até ao fim.

Mas como comer as natas até ao fim se o garfo continuava a 

dissolver-se cada vez que tirava uma garfada? A maior parte do garfo 

continuava na sua mão, mas não iria durar.

Um jogo. A sobremesa era um jogo, a conversa um jogo. O im- 

perador queria ver como ela iria jogar. Ele disse:

— Acho que o final deste mês seria ideal para um casamento.

Kestrel comeu mais um pouco da sobremesa. Os dentes do garfo 

já tinham desaparecido por completo, deixando apenas o que pare-

cia ser uma amostra de colher.

— Um casamento de inverno? Não haverá flores.

— Não precisa de flores.

— Se sabeis que as jovens senhoras gostam de sobremesa, tam-

bém devereis saber que gostam de flores.

— Presumo então que prefira um casamento na primavera.

Kestrel encolheu os ombros.

— No verão seria melhor.

— Felizmente, o meu palácio tem estufas. Mesmo no inverno 

poderemos cobrir o chão do grande salão com pétalas.

Kestrel comeu silenciosamente mais um pouco da sobremesa.  

O garfo tinha-se transformado num espeto.

— A menos que queira adiar o casamento — disse o imperador.

— Estou a pensar nos nossos convidados. O império é vasto. 

Virão pessoas de todas as províncias. O inverno é uma altura horrí-

vel para se viajar e a primavera é pouco melhor. Chove. As estradas 

ficam lamacentas.

O imperador recostou-se na cadeira, estudando-a com uma 

expressão de diversão na cara.
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oportunidade. Sabeis que os nobres e governadores vos darão o que 

puderem, favores, informação, ouro, pelos melhores lugares no 

casamento. O mistério acerca do que irei vestir e da música que irá 

ser tocada vai distrair o império. Ninguém irá reparar se for tomada 

uma decisão política que, de outra forma, poderia enfurecer milha-

res. Se estivesse no vosso lugar, aproveitaria o longo noivado. Usai-o 

ao máximo.

Ele riu.

— Oh, Kestrel. Que grande imperatriz irá ser.

Levantou a sua taça.

— À vossa feliz união, no dia do Primeiro Verão.

Ela teria de beber a isso, não tivesse o príncipe Verex entrado de 

rompante na sala de jantar e parado junto à porta, os seus grandes 

olhos mostrando cada mudança de emoção: surpresa, dor, raiva.

— Estás atrasado — disse o pai.

— Não, não estou.

As mãos de Verex cerraram-se.

— A Kestrel conseguiu estar aqui a horas. Porque não conse-

guiste tu?

— Porque me dissestes a hora errada.

O imperador retorquiu:

— Não te recordas bem.

— Estais a tentar fazer-me passar por tolo!

— Eu não estou a fazer nada disso.

A boca de Verex fechou-se. A cabeça sacudiu-se no fino pescoço 

como se tivesse sido apanhada por uma corrente.

— Vem — disse Kestrel, gentilmente —, come a sobremesa con-

nosco.

O olhar que lançou a Kestrel dizia-lhe que podia odiar os jogos 

do pai, mas odiava ainda mais que sentissem pena dele.

Deixou a sala.

Kestrel brincou com o que restava do garfo de açúcar. Mesmo 

após o ruidoso praguejar do príncipe desaparecer no corredor, ela 

sabia que o melhor era não falar.

— Olhe para mim — disse o imperador.
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— Não quer um casamento no inverno por causa das flores, dos 

convidados ou das vantagens políticas — disse. — Quer adiá-lo tanto 

tempo quanto possível.

Kestrel apertou o garfo.

— Vou dar-lhe o que pretende, dentro do razoável, e digo-lhe 

porquê. Porque não a censuro, tendo em conta o noivo. Porque não 

choraminga para conseguir o que quer, em vez disso, procura obtê-

-lo. Tal como eu faria. Quando olha para mim, vê aquilo em que se 

vai tornar. Uma governante. Eu escolhi-a a si, Kestrel, e vou fazer 

com que se torne em tudo aquilo que o meu filho não consegue ser. 

Alguém digno de tomar o meu lugar.

Kestrel olhou, e o olhar fixou-se na procura do seu futuro num 

velho homem capaz de ser cruel para com o próprio filho.

O imperador sorriu.

— Gostava que amanhã se encontrasse com o capitão da guarda 

imperial.

Ela nunca tinha conhecido o capitão, mas estava bastante fami-

liarizada com as suas funções. Oficialmente era responsável pela 

segurança pessoal do imperador. Não oficialmente, os seus deveres 

eram mais abrangentes, tão abrangentes que ninguém os comen-

tava. Vigilância. Assassínios. O capitão era bom a fazer desaparecer 

pessoas.

— Ele tem algo para lhe mostrar — disse o imperador.

— O que é?

— Uma surpresa. Alegre-se, Kestrel. Estou a dar-lhe tudo o que 

poderia querer.

Por vezes, o imperador era generoso. Kestrel tinha assistido a  

audiências onde ele presenteara senadores com terrenos privados 

em novas colónias ou com lugares poderosos no Quórum. Mas 

tinha também visto como a sua generosidade aliciava os outros a 

pedir só um pouco mais. Então, os olhos cerravam-se-lhe, como  

os de um gato, e ela via como os presentes dele levavam as pessoas  

a revelar o que realmente queriam.

De qualquer modo, ela não conseguia deixar de desejar que o  

casamento pudesse ser adiado por mais do que apenas alguns meses.  
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mas ainda assim era cedo. Demasiado cedo. O imperador concorda-

ria com um ano? Mais? Ela disse:

— Primeiro Verão…

— É a data perfeita.

O olhar de Kestrel desviou-se para a sua mão fechada. Abriu-se 

com um aroma doce e pousou, vazia, sobre a mesa.

O garfo de açúcar tinha desaparecido contra o calor da sua pele.
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ARIN ESTAVA NO ESCRITÓRIO DO PAI, QUE PROVAVELMENTE 
nunca conseguiria ver como seu, não interessava o quanto envelhe-

cessem os fantasmas da sua falecida família.

Estava um dia limpo. A vista da janela do escritório mostrava 

a cidade ao pormenor, com os retalhos de destruição deixados pela 

rebelião. O pálido sol de inverno dava ao porto de Herran um brilho 

desfocado.

Arin não estava a pensar nela. Não estava. Pensava no quão lenta 

estava a ser a reconstrução das muralhas da cidade. Ou na colheita 

de noz cuja época estava a chegar no interior Sul, e em como traria 

os tão necessários alimentos e comércio para Herran. Não estava a 

pensar em Kestrel, nem no último mês e uma semana que passou 

sem pensar nela. Mas não pensar era como levantar lajes de pedra,  

e estava tão distraído pela tensão que não ouviu Sarsine entrar  

na divisão, nem reparou na prima até que esta lhe empunhou uma 

carta aberta.

O selo quebrado exibia o símbolo de duas espadas cruzadas. 

Uma carta do imperador valoriano. A cara de Sarsine disse a Arin 

que ele não iria gostar do que estava prestes a ler.

— O que é? — perguntou. — Outro imposto? — Esfregou os 

olhos.

— O imperador deve saber que não podemos pagar, não outra 

vez, não tão pouco tempo depois da última cobrança. Isto é ruinoso.

— Bem, agora vemos porque o imperador tão amavelmente 

devolveu Herran aos Herrani.
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decisão tão inesperada. As receitas de Herran costumavam ir para os  

bolsos dos aristocratas valorianos que a tinham colonizado. E então 

veio a Rebelião do Primeiro Inverno e o decreto do imperador, e esses  

aristocratas tinham regressado à capital e a perda das suas terras fora  

denominada como custo de guerra. Agora, o imperador tinha a capa-

cidade para sangrar Herran através de impostos contra os quais o 

povo não podia protestar. A riqueza do território escoava diretamente  

para dentro dos cofres imperiais.

Uma jogada desonesta. Mas o que preocupava Arin era a persis-

tente sensação de que lhe estava a escapar algo. Era difícil pensar no 

dia em que Kestrel lhe tinha entregado nas mãos a oferta e as exigên-

cias do imperador. Tinha sido difícil ver para além da linha dourada 

que lhe marcava a testa.

— Diz-me apenas quanto irá custar desta vez — disse ele a 

Sarsine.

A boca retorceu-se-lhe com um nó.

— Não é um imposto. É um convite.

Ela deixou a divisão.

Arin desdobrou o papel. As mãos ficaram imóveis.

Na qualidade de governador de Herran, era solicitado a Arin que 

comparecesse a um baile na capital valoriana. Em honra do noivado 

de Lady Kestrel com o Príncipe Herdeiro Verex, estava escrito na carta.

Sarsine tinha-lhe chamado convite, mas Arin reconhecia a missiva 

por aquilo que era: uma ordem. Uma ordem que ele não tinha poder 

para desobedecer, apesar de supostamente já não ser um escravo.

Os olhos de Arin levantaram-se da página e fixaram-se no porto. 

Quando Arin trabalhara nas docas, um dos outros escravos era 

conhecido como o Guardador de Favores.

Os escravos não tinham posses, ou, pelo menos, algo que os seus  

conquistadores valorianos reconhecessem como tal. Mesmo que Arin  

possuísse alguma coisa, não tinha bolsos para a guardar. As roupas 

com bolsos eram apenas para os escravos de casa. Esta era a medida 

de vida sob o domínio dos Valorianos, o povo herrani sabia o seu 

lugar em função de ter ou não bolsos e a ilusão de poder guardar neles 

alguma posse pessoal.
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RContudo, os escravos tinham uma moeda. Trocavam favores. 

Comida extra. Uma esteira mais grossa. O luxo de alguns minutos 

de descanso enquanto outra pessoa trabalhava. Se um escravo nas 

docas quisesse algo, deveria pedir ao Guardador de Favores, o mais 

velho herrani entre eles.

O Guardador de Favores mantinha uma bola de linha com fios 

de diferentes cores para cada homem. Se Arin tivesse um pedido, o 

seu fio seria atado, enrolado e entrelaçado em volta de um outro, tal-

vez amarelo, e esse fio amarelo talvez tivesse sido enrolado em volta  

de um verde, dependendo de quem devia o quê. O nó do Guardador de  

Favores registava tudo.

Mas Arin não tinha um fio. Não tinha pedido nada. Não tinha dado  

nada. Mesmo enquanto jovem, desprezava a ideia de estar em dívida 

para com alguém.

Agora estudava a carta do imperador valoriano. Estava maravilho-

samente escrita. Artisticamente redigida. Encaixava perfeitamente no  

ambiente que rodeava Arin, o verniz de aspeto líquido da secretá- 

ria do pai e as janelas de cristal de chumbo que deixavam entrar a luz 

de inverno no escritório.

A luz fazia com que as palavras do imperador fossem demasiado 

fáceis de ler.

Arin amarrotou o papel com na mão e apertou-o com força. Dese- 

jou ter um Guardador de Favores. Ele renunciaria ao seu orgulho 

para se tornar num simples fio, se apenas pudesse ter o que queria.

Arin trocaria o seu coração por um emaranhado de linha se isso 

significasse que nunca teria de voltar a ver Kestrel.

Consultou Tensen. O velho homem estudou o convite desamarro-

tado e espalmado, os seus pálidos olhos verdes brilhavam. Colocou  

a página espessa e amassada na secretária de Arin e apontou, seca-

mente, com um dedo, para a primeira linha.

— Isto — disse — é uma excelente oportunidade.

— Então irás — disse Arin.

— Claro.

— Sem mim.
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escola que tão bem tinha funcionado enquanto fora tutor de crianças 

valorianas.

— Arin. Não sejamos orgulhosos.

— Não é orgulho. Estou demasiado ocupado. Tu irás representar 

Herran no baile.

— Não penso que o imperador fique satisfeito com um simples 

ministro da agricultura.

— Não me importa a satisfação do imperador.

— Enviar-me a mim, sozinho, irá insultar o imperador ou então 

revelar-lhe que sou mais importante do que pareço.

Tensen esfregou o queixo grisalho enquanto olhava para Arin.

— É necessário que vás. É um papel que deves desempenhar.  

És um bom ator.

Arin abanou a cabeça.

Os olhos de Tensen escureceram.

— Eu estava lá naquele dia.

O dia no último verão, quando Kestrel o tinha comprado. 

Arin conseguia sentir novamente o suor a escorrer-lhe pelas cos-

tas abaixo enquanto esperava no cercado por debaixo do fosso de 

leilões. A estrutura tinha telhado, o que significava que Arin não 

conseguia ver a multidão de valorianos acima do nível do chão, ape-

nas Cheat estava no centro do fosso.

Arin conseguia cheirar o fedor da sua própria pele e sentir o 

cascalho debaixo dos pés descalços. Estava dorido. 

Ao mesmo tempo que ouvia a voz de Cheat elevar-se e baixar-

-se na provocadora lengalenga de leiloeiro experiente, pressio- 

nou os dedos contra a bochecha magoada. A cara parecia um fruto 

podre.

Cheat tinha ficado furioso com ele nessa manhã.

— Dois dias — tinha rosnado. — Alugo-te por apenas dois dias 

e tu voltas com este aspeto. Qual é a dificuldade de construir uma 

estrada e manter a boca fechada?

À espera no cercado, sem conseguir realmente ouvir o desenrolar  

do leilão, Arin não queria pensar sobre o espancamento e a forma  

como se tinha originado.

O Crime do Vencedor 352 paginas.indd   20 18/10/16   10:13



21
�

O
�C

R
IM

E
�D

O
�V

E
N

C
E

D
O
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podia enganar pensando que Cheat conseguiria alguma vez vendê-lo 

para uma casa valoriana. Os Valorianos importavam-se com a apa-

rência dos seus escravos de casa, e Arin não servia para esse papel, 

mesmo quando a sua cara não estava meio disfarçada com diferen-

tes tons de roxo e negro. Ele tinha aspeto de trabalhador. Ele era um. 

Os trabalhadores não eram levados para dentro de casa, e dentro de 

casa era onde Cheat precisava de plantar escravos devotos à rebelião.

Arin encostou a cabeça para trás, contra a madeira áspera da 

parede do cercado. Lutou contra a frustração.

Fez-se um longo silêncio no fosso. O interregno significava que 

Cheat tinha fechado a venda enquanto Arin não estava a prestar 

atenção e que tinha entrado na casa de leilão para uma pausa.

Em seguida, um zumbido semelhante ao de uma nuvem de 

gafanhotos chegou vindo da multidão. Cheat voltava ao fosso, apro-

ximando-se do bloco onde outro escravo iria ser exposto.

A este público, Cheat disse:

— Tenho algo muito especial para vós.

Todos os escravos no cercado se endireitaram. O entorpecimento 

da tarde tinha passado. Até o velho homem, cujo nome Arin mais 

tarde viria a saber ser Tensen, ficou repentinamente alerta.

Cheat tinha falado em código. «Algo muito especial» carregava 

um significado secreto para os escravos, a oportunidade de ser ven- 

dido de modo que se contribuísse para a rebelião. Para espiar. Roubar. 

Talvez assassinar. Cheat tinha muitos planos.

Foi a maneira como Cheat o dissera que levou Arin a sentir nojo 

de si próprio, pois aquelas palavras assinalavam a mais importante 

venda de todas, aquela pela qual tanto esperavam, a oportunidade de 

um rebelde ser posto na casa do general Trajano.

Quem estaria lá em cima, no meio da multidão de valorianos?  

O general em pessoa?

E Arin, o estúpido Arin, tinha desperdiçado a sua oportunidade 

de vingança. Cheat nunca o iria escolher para a venda.

No entanto, quando o leiloeiro se voltou para o cercado, os olhos 

deste olharam diretamente para os de Arin. Os dedos de Cheat con-

traíram-se duas vezes. O sinal.
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— Esse dia — disse Arin a Tensen, enquanto estavam sentados 

sob a luz de inverno do escritório do pai — foi diferente. Tudo era 

diferente.

— Será que era? Estavas disposto a tudo pelo teu povo nessa 

altura. Não o continuas agora?

— É um baile, Tensen.

— É uma oportunidade. Podíamos, no mínimo, utilizá-la para des- 

cobrir quanto da colheita de noz o imperador tenciona cobrar.

A colheita seria em breve. O povo precisava muito desta colheita 

para alimento e comércio. Arin pressionou as pontas dos dedos con-

tra as sobrancelhas. Crescia-lhe uma dor de cabeça por detrás dos 

olhos.

— O que há para saber? Seja qual for o valor que cobrar, será 

sempre demasiado.

Por um instante, Tensen não disse nada. Então, severamente:

— Há semanas que não tenho notícias do Thrynne.

— Talvez ele não tenha conseguido sair do palácio e ir até à cidade 

para se encontrar com o nosso contacto.

— Talvez. Já temos poucas e preciosas fontes no palácio impe-

rial do modo que as coisas estão. São tempos arriscados. A elite do  

império está a derramar ouro para se preparar para a época de inverno  

mais sumptuosa da história valoriana com este noivado. E os colo-

nizadores que, em tempos, viveram em Herran ficam cada vez mais 

ressentidos. Não gostaram de nos devolver as suas casas roubadas. 

São uma minoria e as forças militares estão solidamente com o im- 

perador, pelo que os pode ignorar. Mas tudo aponta para que a corte 

seja um local volátil, e não nos podemos nunca esquecer de que 

estamos à mercê do imperador. Quem sabe o que ele decidirá fazer 

em seguida? Ou como isso nos afetará? Isto — Tensen apontou 

para o convite — seria um ótimo meio para investigar o silêncio do  

Thrynne. Arin, estás a ouvir? Não nos podemos dar ao luxo de perder 

um espião tão bem posicionado.

Tal como Arin tinha sido bem posicionado. Habilmente posicio-

nado. Ele não tinha a certeza como, naquele dia no mercado, Cheat 

tinha sabido que Arin era o escravo perfeito para vender. Cheat tinha 
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Rolho para detetar fraquezas. Olho para detetar desejo. De algum 

modo, ele tinha entrado no coração da licitadora e sabido como a 

trabalhar.

A princípio, Arin não a tinha visto. Estava encandeado pelo sol 

quando entrou no fosso. Havia o som de gargalhadas. Ele não con-

seguia ver a massa de valorianos acima. Porém ouvia-os. Não se 

importava com o formigueiro de vergonha que lhe corria a pele. 

Disse a si próprio que não se importava. Não se importava com o que 

diziam ou com o que ele ouvia.

Então, a sua visão desanuviou. Pestanejou até o sol não o inco-

modar mais. Viu a rapariga. Ela levantou uma mão para regatear.

Vê-la era uma agressão. Ele não lhe conseguia ver bem a cara, 

não queria ver, não quando tudo o resto nela o fazia querer fechar 

os olhos. Ela parecia demasiado Valoriana. Tons dourados. Polida, 

quase como uma arma erguida contra a luz. Tinha dificuldades em 

acreditar que fosse um ser vivo.

E ela era limpa. Uma pureza de pele e de forma levou-o a sentir- 

-se imundo. Isto impediu-o, por um momento, de reparar que a 

rapariga era muito pequena. Franzina.

Absurdo. Era absurdo pensar que alguém assim poderia ter 

algum poder sobre ele. Ainda assim ela teria, se ganhasse o leilão.

Ele queria que ela ganhasse. O pensamento atingiu-o com uma 

alegria feia, sem piedade. Nunca a tinha visto antes, mas adivinhava 

quem ela era: Lady Kestrel, filha do general Trajano.

A multidão ouviu a licitação dela. E, afinal de contas, parecia que 

Arin já valia alguma coisa.

Arin esqueceu-se de que estava sentado na secretária do pai, 

duas estações mais tarde. Esqueceu-se de que Tensen esperava que 

dissesse algo. Arin tinha voltado ao fosso. Lembrava-se de olhar para 

cima, para a rapariga, e sentir um ódio tão forte que era puro.

Um diamante.
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KESTREL DECIDIU VESTIR-SE DE MODO EXTRAVAGANTE PARA  
o seu encontro com o capitão da guarda imperial. Escolheu um ves-

tido comprido com brocado neve e dourado. Como sempre, prendeu 

a adaga com cuidado, mas, nesta manhã, apertou as fivelas mais do 

que o necessário. Desapertou-as e voltou a apertá-las várias vezes.

O capitão chamou por ela à entrada da sua suíte quando ainda  

terminava a chávena matinal de leite com especiarias. Recusou sentar- 

-se enquanto ela bebia. Quando ele pestanejou ao seu vestido e tentou  

esconder um breve sorriso afetado, Kestrel soube que não iria gostar 

do local onde iam. Quando ele não sugeriu que vestisse algo que não 

se sujasse tão facilmente, ela soube que não gostava dele.

— Pronta? — perguntou o capitão.

Ela bebeu da chávena enquanto o observava. Era um homem 

grosseiro, com uma cicatriz na face atravessando o lábio. O maxilar 

tinha sido partido, sobressaía para a esquerda. O capitão tinha um 

perfil inesperadamente perfeito, um nariz direito, mas ela tinha-lhe 

somente apanhado um vislumbre quando ele olhou em volta da sala 

para se assegurar de que estavam sozinhos. Ele era alguém que pre-

feria olhar olhos nos olhos. Então as suas feições ficavam todas des-

figuradas.

Ela perguntava-se o que faria ele se soubesse que ela não tinha 

sido prisioneira completamente contra sua vontade na casa de Arin 

durante a rebelião herrani.

Pousou a chávena vazia numa pequena mesa.

— Onde vamos?
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RO seu sorriso afetado estava de volta.

— Fazer uma visita a alguém.

— A quem?

— O imperador disse-me para não contar.

Kestrel levantou o queixo e encarou o capitão.

— E que tal algumas pistas? O imperador também lhe ordenou 

que não me desse pistas, mesmo que pequenas?

— Bem…

— E confirmar palpites? Por exemplo — tocou um harpejo ao 

longo do bordo da mesa de ébano —, imagino que vamos à prisão.

— Não é propriamente um palpite difícil, minha senhora.

— Devo tentar algo mais complicado? As suas mãos estão lim-

pas, mas as botas estão sujas. Ligeiramente salpicadas. As manchas 

são brilhantes, secaram recentemente. Sangue?

Ele agora estava entretido. Gostava deste jogo.

— Vejo que acordou ainda mais cedo que eu esta manhã — disse 

Kestrel. — E tem estado ocupado. Que incongruência, ver-lhe san-

gue nas botas e, no entanto, cheirar algo tão agradável pairando 

sobre si… um aroma subtil. Vetiver. Caro. Uma dose de âmbar-cin-

zento. Uma leve pitada de pimenta. Oh, capitão. Tem andado a… pedir 

emprestado os óleos perfumados do imperador?

Ele já não parecia tão divertido.

— Acho que um palpite tão bom merece uma pista, capitão.

Ele suspirou.

— Vou levá-la a ver um prisioneiro herrani.

O leite coalhou no estômago de Kestrel.

— Homem ou mulher?

— Homem.

— Por que motivo é importante que eu o veja?

O capitão encolheu os ombros.

— O imperador não disse.

— Mas quem?

O capitão mudou a direção dos seus pesados pés.

— Gosto tanto de surpresas — disse Kestrel — como o impera-

dor de partilhar, de bom grado, os seus óleos.

— Ele não é ninguém. Nem estamos certos do seu nome.
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ser ele, o governador de Herran não era ninguém. Aprisioná-lo pode-

ria desencadear um novo conflito.

Porém, a cela da prisão tinha alguém.

O doce sabor do leite tinha-se-lhe amargado na boca, mas Kestrel 

sorria enquanto se punha de pé.

— Vamos.

A prisão da capital ficava fora das muralhas do palácio, situada um 

pouco mais abaixo na montanha, do outro lado da cidade, num es- 

goto natural que tinha sido expandido, fortificado e espiralado com 

escadarias aparentemente intermináveis. Era pequena — os rumo-

res diziam que a prisão do império no Leste seria tão grande como 

uma cidade subterrânea —, mas o tamanho servia bem o imperador 

valoriano. A maioria dos criminosos era enviada para campos de tra-

balho nas minas ou no Norte gelado. Os que eram deixados para trás 

eram os piores, os que em breve seriam executados.

Acenderam-se lamparinas a óleo, e o capitão conduziu Kestrel 

pela primeira escadaria negra e sem ar. O tecido do vestido arrasta-

va-se atrás dela. Era difícil não imaginar que era uma prisioneira a 

ser conduzida para a cela. Os batimentos do coração de Kestrel enga-

navam-na, dispararam com a ideia de ser condenada por qualquer 

crime e trancada no escuro.

Passaram por uma cela. Dedos enrolaram-se nas barras da pequena 

janela da cela como larvas brancas. Uma voz soltou algo numa língua  

que Kestrel não reconheceu. Tinha uma pronúncia defeituosa que 

ela não conseguiu identificar, até se aperceber de que aquele deveria 

ser o som de alguém sem dentes. Ela encolheu-se.

— Mantenha-se afastada das barras — disse o capitão. — Por 

aqui — acrescentou, como se houvesse algum outro caminho que 

não para baixo.

Quando a escadaria finalmente acabou, Kestrel perdeu o equilíbrio  

ao pisar o solo irregular. O corredor cheirava a rocha molhada e esgoto.

O capitão abriu uma cela e conduziu Kestrel para o interior.  

Por um instante, ela hesitou, instantânea e completamente certa  
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adaga que trazia consigo.

O capitão deu uma risada. O som desencadeou um chocalhar 

metálico no canto da cela, o capitão levantou a lamparina para ilu- 

minar um homem sentado e preso a correntes embutidas na parede. 

Os seus calcanhares descalços derrapavam no chão irregular à me- 

dida que se tentava afastar do capitão.

— Não se preocupe — disse o capitão a Kestrel. — Ele é inofen-

sivo. Segure isto.

Passou-lhe a lamparina e, em seguida, agarrou uma extremidade  

solta da corrente, que usou para puxar até o prisioneiro ficar bem 

apertado contra a parede. O homem tentava cobrir-se e chorava. 

Começou a rezar a todos os cem deuses herrani.

Ela não o reconheceu. Um alívio que logo se transformou em 

vergonha. O que importava se ela o conhecia ou não? O prisioneiro ia  

sofrer. Conseguia ver-lhe o sofrimento nos olhos incandescentes do 

capitão.

Kestrel não ficaria.Não conseguia assistir. Voltou-se na direção 

da porta.

— Isso é contra as ordens do imperador — disse o capitão. — Ele 

deixou bem claro que se deverá manter aqui durante todo o tempo. 

Disse que, caso não coopere, deverei cortar os dedos deste homem, 

em vez da pele.

As preces do prisioneiro pararam. Tremendo, recomeçaram.

Kestrel sentiu-se como aquela fraca voz de lamento. Como o som 

de uma engrenagem apertada ao máximo e repentinamente solta.

— Eu não pertenço aqui — disse.

— Você é a minha futura imperatriz — afirmou o capitão.  

— É óbvio que pertence. Ou pensava que governar era apenas ves-

tidos e bailes?

Ele certificou-se de que a corrente estava bem esticada. O homem 

estava pendurado pelos grilhões.

— A lamparina, minha senhora. — O capitão acenou para que 

se aproximasse.

O prisioneiro levantou a cabeça. A luz da lamparina iluminou-

-lhe os olhos, e apesar de Kestrel saber que este homem quebrado 
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siado delicadas —, o coração apertou-se-lhe. Eram olhos normais 

para um Herrani. Mas cinzentos e claros, tais como os de Arin. E, de  

súbito, pareceu como se fosse Arin a murmurar o nome do deus  

da misericórdia, que ele lhe implorava por algo que ela não lhe podia 

conceder.

— A lamparina — repetiu o capitão. — Vai tornar as coisas difí-

ceis tão cedo, Lady Kestrel?

Ela aproximou-se. Reparou então no contorno de um balde pró-

ximo do prisioneiro, cheio até acima de fezes e urina, e que a mão 

direita do homem era uma luva de gaze.

O capitão arrancou-a. O prisioneiro engasgou-se na sua oração.

A pele de três dos dedos tinha sido arrancada.

Kestrel teve um vislumbre do músculo rosado, dos untuosos e 

reluzentes grupos de tendões. O estômago contorceu-se-lhe. O capi-

tão puxou uma pequena mesa de um canto escuro da cela e achatou 

a mão do homem sobre o tampo, com a palma virada para cima.

— Como te chamas? — perguntou-lhe o capitão.

Quando a resposta não veio, o valoriano pegou na adaga e come-

çou a cortar o quarto dedo do prisioneiro. Jorrou sangue.

— Pare — implorou Kestrel. — Pare com isto.

O prisioneiro debatia-se, mas estava preso pelo pulso. O capitão 

voltou a levantar a adaga.

Kestrel agarrou-lhe o braço. Os dedos enterraram-se-lhe no 

braço, e a face do capitão pareceu abrir-se de forma quase ávida, com 

um brilho que mostrava que ele tinha estado à espera que ela fra- 

cassasse. Era o que isto representava. Kestrel tinha fracassado no 

teste do imperador sem sequer conhecer os seus critérios. Cada 

hesitação era uma marca negra contra si. Cada grama da sua pena 

estava a ser registada pelo capitão, acumulada para mais tarde ser 

entregue ao imperador, derramada perante ele como que a dizer: 

Vede o quão patética é esta rapariga. Tão débil. Não tem estômago para 

governar.

Não tinha. Não se era isto o que significava governar um império.

Não tinha a certeza do que teria feito em seguida se o prisioneiro 

não tivesse ficado quieto. Ele olhava fixamente para Kestrel. Os olhos  

O Crime do Vencedor 352 paginas.indd   28 18/10/16   10:13



29
�

O
�C

R
IM

E
�D

O
�V

E
N

C
E

D
O

Restavam bem abertos, fixos. Atordoados. Ele reconheceu-a. Ela não  

o conhecia. A urgência da sua expressão era, no entanto, a de alguém 

que tinha encontrado a chave de uma caixa que estava desesperado 

por abrir.

— O meu nome é Thrynne — sussurrou-lhe em herrani —, 

diga-lhe que eu…

O capitão sacudiu o fraco aperto de Kestrel e rodeou o prisioneiro.

— Diz-me mas é tu. — O capitão falava herrani fluentemente, 

com um acentuado sotaque. — É bom que estejas pronto para falar. 

Agora, Thrynne. O que é que estavas a dizer? Dizer-me o quê?

A boca do prisioneiro movia-se silenciosamente. O sangue es- 

corria em cima da mesa. A lâmina do capitão reluzia.

Kestrel estava mais calma agora. Era o modo como o prisio-

neiro a olhava, como se ela fosse um golpe de boa sorte. Não podia 

trair isso, mesmo que não o entendesse. Ela precisava de ser capaz.  

Iria lidar com o que quer que fosse que a expressão dele lhe pedia 

para lidar.

— Não me recordo — disse Thrynne.

— Diz-me, ou arranco-te a pele até não sobrar nada.

— Capitão — disse Kestrel —, ele está confuso. Dê-lhe um 

momento.

— É você quem está confusa se pensa que pode interferir assim 

no meu interrogatório. Está aqui apenas para ouvir. Thrynne, fiz-te 

uma pergunta. Para de olhar para ela. Ela não é importante. Eu é 

que sou.  

O olhar de Thrynne oscilou entre ambos. Emitiu um som gutu-

ral, urgente e áspero, com o ligeiro lamento de uma dor reprimida. 

Focou-se em Kestrel.

— Por favor — pediu com voz rouca — , ele precisa de saber.

O capitão arrancou um bocado de pele e atirou-a para dentro do 

balde.

Thrynne gritou. O grito, quebrado por soluços, ecoou na cabeça 

de Kestrel.

Voltou-se para o capitão. Tentou agarrar a mão que empunhava  

a lâmina. Ele empurrou-a para trás com facilidade, sem sequer olhar, 

e ela caiu.
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— O «não» já não existe. Apenas o «sim». Compreendes?

O grito foi-lhe arrancado.

— Sim.

Kestrel levantou-se.

— Capitão…

— Calada. Só está a dificultar ainda mais as coisas. — A Thrynne 

disse: — O que fazias a escutar atrás da porta de uma reunião pri-

vada entre o imperador e o chefe do Senado?

— Nada! Limpar. Eu limpo.

— Isso a mim parece-me um «não».

— Não! Quer dizer, sim, sim, estava a varrer o chão. Eu limpo. 

Sou um criado.

— És um escravo — corrigiu o capitão, apesar de o imperador ter  

emitido um decreto que emancipara os Herrani —, não és?

— Sim. Sou.

Kestrel tinha silenciosamente desembainhado a adaga. Se o ca- 

pitão se mantivesse de costas para ela, talvez pudesse fazer algo.  

Não importava que as suas técnicas de combate fossem miseráveis. 

Ela poderia fazê-lo parar.

Talvez.

— E porquê? — perguntou o capitão, mais gentil. — Porque 

estavas a escutar atrás daquela porta?

A adaga na mão de Kestrel tremia. Ela conseguia cheirar o óleo 

perfumado do imperador no capitão. Forçou-se a chegar mais perto. 

O leite do pequeno-almoço subia-lhe pela garganta.

Thrynne desviou os olhos do capitão para a olhar a ela.

— Dinheiro — disse —, este é o ano do dinheiro.

— Ah — exclamou o capitão —, agora estamos a chegar a algum 

lado. Foste pago para ouvir, não foste?

— Não…

A faca do capitão desceu. Kestrel vomitou, deixando cair a adaga 

na escuridão. O som daquela a cair sobre a pedra foi abafado pelo 

grito de Thrynne. Ela limpou a boca na manga do vestido; não estava 

a olhar e tapava os ouvidos com as mãos. Mal conseguiu ouvir o 

capitão perguntar:
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R— Quem? Quem é que te pagou?

Mas não houve resposta. Thrynne tinha desmaiado.

Kestrel retirou-se para os seus aposentos como se estivesse doente. 

Infetada. Ficou no banho até se sentir lavada. Deixou o vestido estra-

gado como estava, enrolado no chão da casa de banho. Meteu-se na 

cama, o cabelo solto e molhado, e pensou.

Ou tentou pensar. Tentou pensar sobre o que deveria fazer. Então 

reparou que o cobertor de penas, grosso mas leve, se agitava como 

se estivesse vivo. Ela estava a tremer.

Lembrou-se de Cheat, o chefe herrani. Arin tinha respondido 

perante ele, tinha-o seguido. Amava-o. Sim, ela sabia que Arin o 

tinha amado.

Cheat tinha sempre ameaçado as mãos de Kestrel. Parti-las, 

esmagá-las com as suas próprias mãos, cortar-lhe os dedos. Tinha 

parecido obcecado com elas, até que se tornou obcecado por ela de 

maneira diferente. Sentiu-o novamente: aquele frio rodopio de hor-

ror, à medida que começara a entender o que ele queria e o que 

estava disposto a fazer para o conseguir.

Ele estava morto agora. Arin tinha-o esventrado. Kestrel tinha 

assistido. Ela tinha visto Cheat morrer, e tranquilizou-se com o facto 

de que ele não a podia mais magoar. Kestrel olhou para as suas mãos, 

inteiras e intactas. Não estavam em carne viva. Eram magras, com as 

unhas curtas para tocar piano. Pele suave. Uma pequena marca de 

nascença na base do polegar.

As suas mãos eram bonitas, alvitrou. Abertas contra o cobertor, 

pareciam o cúmulo da inutilidade.

O que poderia ela fazer?

Ajudar o prisioneiro a fugir? Tal exigiria uma estratégia que 

dependeria da ajuda de terceiros. Kestrel não tinha influência su- 

ficiente junto do capitão. Ninguém na capital lhe devia favores.  

Não conhecia os segredos da corte. Era nova no palácio e não tinha  

a lealdade de ninguém ali, não para a ajudar com tal loucura.

E se fosse apanhada? O que lhe faria o imperador?

E se não fizesse nada?
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saído caro demais.

Este é o ano do dinheiro, tinha dito Thrynne. Tinha proferido as 

palavras como se fossem destinadas a ela. Era uma frase estranha. 

Porém, soava familiar. Talvez fosse como o capitão tinha suposto: 

Thrynne estava a revelar que tinha sido pago para recolher informa-

ção. O imperador tinha muitos inimigos, e nem todos estrangeiros. 

Um rival do Senado poderia ter empregado Thrynne.

Mas à medida que o cobertor de penas se imobilizava, transfor-

mando-se numa montanha coberta de neve sobre os joelhos enco-

lhidos de Kestrel, lembrou-se das palavras da sua ama herrani: «Este 

é o ano das estrelas.»

Kestrel era pequena. Enai cuidava-lhe do joelho esfolado. Kestrel 

não tinha sido uma menina desastrada, mas sempre se tinha esfor-

çado demasiado, o que previsivelmente tinha resultado em nódoas 

negras e feridas.

— Tem cuidado — tinha dito Enai enquanto enrolava a gaze.  

— Este é o ano das estrelas.

Tinha parecido uma coisa tão peculiar de se dizer. Kestrel pedira 

uma explicação.

— Vocês, Valorianos, contam os anos com números — disse 

Enai —, mas nós contamo-los com os nossos deuses. Damos a volta 

ao panteão, um deus dos cem para cada ano. A deusa das estrelas 

governa este ano, então deves ter cuidado com os teus pés e com 

olhares pasmados. Esta deusa adora acidentes. E beleza também.  

Por vezes, quando a deusa está irritada ou apenas aborrecida, decide 

que a mais bela coisa é um desastre.

Kestrel deve ter achado isto absurdo. Os Valorianos não tinham 

deuses. Não havia vida além da morte, ou qualquer outra supersti-

ção herrani. Se os Valorianos idolatravam algo, era a glória. O pai 

de Kestrel ria da ideia de destino. Era o general imperial, se acredi- 

tasse em destino, dizia, teria ficado sentado na tenda à espera que 

Herran lhe fosse entregue numa linda taça de cristal. Em vez disso, 

tinha tomado o país. As suas vitórias, dizia, eram obra sua.

Mas, enquanto criança, Kestrel tinha sido seduzida pela ideia da 

existência de deuses. Davam boas histórias. Ela pediu a Enai que lhe 
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Rensinasse os nomes dos cem e o domínio de cada um. Uma noite ao 

jantar, quando o pai partiu um prato frágil com a faca, ela disse em 

tom de brincadeira:

— Cuidado, pai, este é o ano das estrelas.

Ele ficou parado. Kestrel ficou assustada. Talvez os deuses fos-

sem verdadeiros, afinal de contas. Este momento foi um desastre. 

Ela viu desastre nos olhos do pai. Viu-o no braço de Enai no dia 

seguinte, sob a forma de um hematoma, um bracelete roxo e largo 

feito por uma mão grande. 

Kestrel parou de fazer perguntas acerca dos deuses. Esqueceu-os. 

Provavelmente existia um deus do dinheiro. Talvez este fosse o seu 

ano. Ela não tinha a certeza. Não percebia o que a frase tinha signi-

ficado para Thrynne.

Diga-lhe, tinha dito Thrynne, ele precisa de saber.

O capitão tinha assumido que Thrynne se lhe referia. Talvez 

assim fosse. Mas Kestrel recordou os olhos cinzentos do prisioneiro 

e a maneira como aparentava conhecê-la. Claro, era criado do palá-

cio. Os criados sabiam quem ela era, mesmo que não conhecesse 

todos os seus nomes ou caras. Mas ele era herrani.

Suponhamos que era novo no palácio. Suponhamos que a reco-

nhecera da sua antiga vida em Herran, do tempo em que tudo tinha 

sido uma série de jantares, bailes e horas de chá, quando a sua maior 

preocupação era lidar com o desejo que o pai tinha de que ela se jun-

tasse ao Exército, e o ódio que sentia pela sua música.

Ou talvez Thrynne a reconhecesse da época em que tudo mudou. 

Após a Rebelião do Primeiro Inverno. Quando os Herrani tomaram 

a capital e Arin a reclamou para si.

Ele precisa de saber, dissera Thrynne.

Lentamente, como se movesse pequenas peças de uma máquina 

perigosa, Kestrel substituiu uma palavra por um nome.

Arin precisa de saber.

Mas saber o quê?

Kestrel tinha as suas próprias perguntas para Thrynne. Ela iria pro-

curar uma maneira de o ajudar, e de compreender o que tinha dito, 
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permissão do imperador.

— Estou envergonhada de mim própria — disse ao imperador 

na manhã seguinte.

Estavam no tesouro privado dele. O bilhete do imperador a acei-

tar o pedido de Kestrel para uma audiência e a escolha desta divisão 

para a reunião pareciam ter sido feitos com boa vontade. Mas agora 

estava silencioso, inspecionando uma gaveta retirada de um armá-

rio que cobria a parede com gavetas desde o chão até ao teto. Estava 

concentrado no conteúdo da gaveta, que Kestrel não conseguia ver.

— Não me comportei de forma adequada na prisão — disse 

Kestrel —, a tortura…

— Interrogatório — disse ele para dentro da gaveta.

— Fez-me lembrar a Rebelião do Primeiro Inverno. Daquilo por 

que passei…

— Daquilo por que passou. — O imperador ergueu o olhar.

— Sim.

— Nunca falámos em pormenor daquilo por que passou, Kestrel. 

Imaginava que o que quer que tenha passado a levaria a encorajar o 

capitão nos seus procedimentos, e não a pôr em causa a sua linha de 

interrogatório. Ou temos diferentes entendimentos do que sofreu às 

mãos dos rebeldes herrani? Será necessário que reavalie a história 

da filha do general, que escapou ao cativeiro e navegou por meio de 

uma tempestade para me alertar da rebelião?

— Não.

— Pensa que um império pode sobreviver sem alguns métodos 

menos claros? Pensa que uma imperatriz se poderá manter impo-

luta de tais métodos?

— Não.

Ele fechou a gaveta. O clique foi tão alto como um estrondo.

— Então, o que mais temos para falar além da minha desilusão? 

A minha penosa desilusão. Tinha-a em melhor consideração.

— Deixai que me redima. Por favor. Falo herrani muito bem e a  

minha presença deixou o prisioneiro pronto a falar. Se apenas eu  

o pudesse interrogar…

— Ele está morto.
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R— O quê?

— Morto, assim como qualquer informação que detivesse.

— Mas como?

O imperador acenou com a mão, de modo irritado.

— Infeção. Febre. Um balde de dejetos.

— Não compreendo.

— A prisão foi concebida para prevenir o suicídio. Mas este ho- 

mem, Thrynne, era esperto. Empenhado. Desesperado. Todas as 

qualidades que possam levar alguém a decidir infetar feridas abertas 

ao mergulhá-las num balde de dejetos.

A náusea de Kestrel ameaçou voltar. E a culpa, um sabor amargo 

na garganta.

O imperador suspirou. Instalou-se numa cadeira e acenou para 

que Kestrel se sentasse na cadeira em frente. Ela afundou-se tam-

bém na cadeira. 

— Conhece o género, Kestrel. Acha que alguém como ele iria 

recorrer a tais medidas para proteger um senador valoriano que lhe 

teria pago para descobrir como deveria votar?

— Não — replicou ela. Qualquer outra resposta iria parecer falsa.

— Quem pensa que o contratou?

— O Leste, talvez. Eles devem ter espiões entre nós.

— Oh, se têm. — O imperador olhava-a de uma forma que não 

necessitava de resposta, a não ser perceber se ela daria voz àquilo em 

que ele já acreditava.

— Ele trabalhava para Herran — disse Kestrel, lentamente.

— Claro. Diga-me, o chefe deles é um homem do tipo inspira-

dor? Nunca o conheci. Mas você foi prisioneira dele. Diria que este 

novo governador tem… carisma? O tipo de atração e poder que leva 

as pessoas a correrem riscos extremos em nome dele?

Ela engoliu em seco.

— Sim.

— Tenho algo para lhe mostrar. — Apontou para a gaveta que 

tinha acabado de fechar. — Traga o que está lá dentro.

Era uma moeda de ouro gravada com o perfil do imperador.

— Mandei cunhar esta série em celebração do vosso noivado — 

disse. — Vire a moeda.
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com agulhas de tricotar cruzadas.

— Sabe o que é isso?

Kestrel hesitou em falar.

— É o símbolo de Jadis.

— Sim. A história perfeita para a representar, na minha opinião.

Jadis tinha sido uma jovem guerreira de uma antiga lenda valo-

riana. Uma tenente. O seu exército tinha sido derrotado e ela feita 

prisioneira por um senhor da guerra inimigo que a juntou ao harém 

dele. Ele gostava de todas as suas mulheres, mas desenvolveu um 

particular gosto pela rapariga valoriana. Contudo, ele não era estú-

pido. Convocou-a para a cama nua, para que não tivesse qualquer 

possibilidade de ocultar uma arma. E ordenou que estivesse atada, 

pelo menos ao início. Não confiava nas mãos dela.

Mas Jadis era doce e tranquila, e à medida que o tempo passou 

tinha-se tornado amiga das outras mulheres do harém. Elas ensi- 

naram-na a tricotar. Por vezes, quando não estava em batalha, 

ele vi-a do lado de fora da tenda das mulheres a tricotar algo sem  

forma. Divertia-o descobrir que a reputada ferocidade valoriana não 

passava de um mito. Tão domesticada que estava a sua pequena 

guerreira.

— O que é isso? — perguntou. 

— É para si — disse Jadis. — Vai ver que gosta.

O emaranhado de lã cresceu com o passar dos meses, tornando-

-se numa piada entre eles. Ele perguntava-lhe se era suposto ser uma 

meia, uma túnica, um manto. A resposta dela era sempre a mesma:

— Vai ver que gosta.

Uma noite, na tenda do senhor da guerra, já muito depois de ter 

deixado de ordenar que as mãos dela estivessem atadas, ele olhou-a 

fixamente.

— Sabes que batalha vou travar amanhã?

— Sim — disse Jadis.

O senhor da guerra planeava atacar o coração de Valoria, e pro-

vavelmente seria bem-sucedido.

— Deves odiar-me por isso.

— Não.
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RA palavra trouxe lágrimas aos olhos dele. Queria chorar encos-

tado à pele dela. Não acreditava no que ouvia.

— Meu amor — disse ela —, já quase terminei o seu presente. 

Deixe-me que acabe de o tricotar aqui a seu lado. Irá trazer-lhe sorte 

na batalha.

Isto fê-lo rir, pois não conseguia imaginar como ela esperava que 

ele usasse aquela feia e irregular massa de lã. Ficou animado quando 

se lembrou do quão dedicada ela era ao seu  tricotar desajeitado. Não 

tinha habilidade, e então? Era a prova da sua devoção a ele.

Foi até à entrada da tenda e ordenou que lhe levassem o cesto 

de tricotar.

Acomodou-o ao lado da cama e desfrutou dela uma vez mais. 

Depois, ela tricotou a seu lado. O senhor da guerra ficou sonolento 

com o suave murmúrio das agulhas.

— Ainda não terminaste? — gracejou.

— Já, terminei agora mesmo.

— Mas o que é?

— Não consegue ver? Não gosta? Olhe mais de perto, meu amor.

Ele assim fez, e Jadis enterrou-lhe as agulhas no pescoço.

A moeda pesava na palma da mão de Kestrel. Parecia que todo  

o ar lhe tinha deixado o peito.

O imperador disse:

— Ainda há pouco falámos sobre o seu cativeiro com Arin.

— Não foi nada desse género. — Ela apertou os dedos em volta 

da moeda. — Eu não sou uma Jadis.

— Não? Ouvi dizer que ele é um homem atraente.

— Não para mim.

E de facto, no início não o tinha sido. 

Que deplorável que não tenha visto Arin por aquilo que real-

mente era, pior ainda quando finalmente o viu, e que absolutamente 

horrível agora que estava perdido para ela e o imperador lhe pergun-

tava pelos segredos dela.

— Ele nunca foi meu amante. Nunca.

Essa parte era verdade. O som da sua voz deve ter convencido  

o imperador, ou então foi a forma como ela agarrou a moeda. A res-

posta dele veio gentil:
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escravo tivesse partilhado a sua cama? Oh, Kestrel. Não pareça tão  

chocada. Pensa que sou um puritano? Tenho ouvido rumores. Toda 

a gente tem. — Ele levantou-se e, aproximando-se, segurou a mão 

com que Kestrel agarrava a moeda. — É por isso que precisa de Jadis. 

Isto é um presente. Se a capi tal pensa que favoreceu o governador de 

Herran, deixe-os pensar que teve um motivo para o fazer. 

» Fez uma escolha quando apareceu perante mim e advogou a inde- 

pendência herrani. Escolheu o meu filho. Escolheu a minha causa. 

— Encolheu os ombros. — Sou um homem pragmático. Não tenho 

qualquer desejo de me ver em apuros numa batalha com Herran en- 

quanto o Leste nos acena. A sua solução, o novo estatuto de Herran 

enquanto território independente do império, foi politicamente cus-

tosa em alguns aspetos… mas valiosa noutros. E necessária a nível 

militar. Uma mais-valia? O Exército adora-me agora que a filha do 

general se vai casar com o meu filho. 

» Acho que nos entendemos, ou não? Eu ganho uma filha inte-

ligente o suficiente para assumir o controlo do império um dia e, 

entretanto, posso contar com a boa vontade dos soldados do pai dela. 

Você ganha uma coroa e a absolvição de quaisquer… indiscrições 

passadas.

Kestrel baixou a mão, o punho frouxo, mas não o suficiente para 

deixar cair a moeda.

— A sua adaga, Kestrel, por favor? — pediu o imperador en- 

quanto estendia a mão.

— Como?

— Dê-me a sua adaga.

Quando ela, ainda assim, se manteve imóvel, ele disse:

— É demasiado modesta. A noiva do meu filho deve usar algo 

mais elegante.

— Foi-me oferecida pelo meu pai.

— E eu não irei também ser seu pai?

O imperador tinha acabado de fazer com que fosse impossível 

a Kestrel recusar sem o ofender. Desembainhou a adaga que tanto 

estimava. Pressionou o polegar contra o rubi encastrado no punho 

da adaga e esculpido com o seu brasão: as garras de uma ave de 
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Rrapina. Pressionou com força suficiente para que doesse. E então 

entregou a arma ao imperador.

Ele colocou-a na mesma gaveta onde tinha guardado a moeda 

e fechou-a. Observava Kestrel, com a sua própria adaga a cintilar à 

cintura. Tocou a linha dourada pintada na sua testa e que a marcava 

como uma mulher prometida.

— Tenho a sua lealdade para com o império, não tenho?

— Claro.

Ela tentava ignorar a falta de peso da bainha.

— Ainda bem. E o passado é isso mesmo, passado, certo?

— Sim.

O imperador pareceu satisfeito.

— Não haverá demonstrações de qualquer simpatia que possa 

ter em relação a Herran, ou ao seu governador. Caso sinta alguma, 

livre-se dela. De outro modo, não irá gostar das consequências. 

Compreende?

Ela compreendia bem. Kestrel percebia agora que o imperador 

não tinha pretendido que a sua visita à prisão fosse um mero teste 

ou lição. Tinha sido um aviso do que acontece àqueles que se lhe 

atravessam no caminho.
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KESTREL LEVAVA A MOEDA DE JADIS CONSIGO PARA TODO O 
lado. Tinha-a no bolso no dia em que surpreendeu o príncipe na sua 

sala de música.

Foi surpreendida pela visão do príncipe Verex sentado, com as 

peças de um jogo oriental dispostas sobre a mesa. Ele olhou para ela 

e, em seguida, para as peças de mármore. A face dele corou. Brincava 

com a miniatura de um canhão.

— Terras de Fronteira é um jogo para ser jogado por dois adver-

sários — disse Kestrel. — Estavas à minha espera?

— Não — largou a peça do jogo e cruzou os braços —, por que 

motivo estaria?

— Bem, esta divisão é minha.

Durante os seus primeiros dias no palácio, o imperador tinha 

oferecido a Kestrel um novo piano, e tinha-o mandado instalar na 

ala imperial, dizendo que a acústica da sala era excelente. Isto não 

era verdade. A sala fazia demasiado eco. Soava maior do que real-

mente era. As paredes de pedra estavam nuas, a mobília era dura.  

As prateleiras estavam escassamente decoradas com objetos que 

nada tinham que ver com música: astrolábios, tabuleiros de jogo, 

um soldado de barro, telescópios caídos.

— A tua divisão — repetiu Verex. — Presumo que tudo no palá-

cio esteja aqui para ser tomado por ti. O meu pai está a oferecer-te  

o império. Mais vale que fiques também com o meu velho quarto 

de brincar.

Encolheu os ombros.
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a tinta lascada, a sua posição de prestígio no centro de uma prate-

leira. A divisão era um lugar frio e pouco convidativo para qualquer 

criança. Lembrou-se de que Verex tinha também perdido a mãe 

ainda em tenra idade.

Kestrel avançou para se sentar à sua frente.

— O teu pai não me deu esta divisão — disse. — Provavelmente 

ele esperava que pudéssemos partilhar este espaço e passar mais 

tempo juntos.

— Não acreditas realmente nisso.

— No entanto aqui estamos, juntos.

— Não era suposto que estivesses aqui. Paguei a uma das tuas 

damas de companhia. Ela disse-me que tinhas planeado passar a 

tarde na biblioteca.

— Um dos meus criados é teu informante?

— Parece que a filha do general, apesar da reputação de ser tão 

esperta, se julga imune a toda a espionagem mesquinha de que a 

corte é capaz. Afinal, não é assim tão esperta, ou é?

— Certamente mais esperta do que alguém que revela ter a criada 

dela a soldo. Para tornar o erro completo, porque não me dizes qual 

é a criada, Verex?

Por um instante, ela pensou que ele iria derrubar a mesa e lan-

çar todas as peças de Terras de Fronteira ao chão. Ela reparou então 

no que ele tinha estado a fazer, enquanto se sentava sozinho em 

frente ao tabuleiro de Terras de Fronteira, um jogo que fazia furor na 

corte. As peças estavam organizadas num padrão de iniciante. Verex 

tinha estado a treinar.

Parecia que as linhas duras da expressão dele falavam com maior 

claridade que palavras.

— Odeias-me — disse Kestrel.

Ele afundou-se na cadeira. O belo e despenteado cabelo caiu-lhe 

para a frente, enquanto esfregava os olhos como alguém que tinha 

acordado demasiado cedo.

— Não, na realidade não. Odeio isto. — Acenou com uma mão 

em torno da sala. — Odeio que me estejas a usar para chegar à coroa. 

Odeio que o meu pai pense que é uma ideia brilhante.
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— Podes dizer-lhe que não desejas casar-te comigo.

— Oh, já lhe disse.

— Talvez nenhum de nós tenha muito voto na matéria.

Ela reparou na curiosidade viva dele e arrependeu-se das suas 

palavras. Moveu o batedor para mais perto do general.

— Gosto deste jogo. Faz-me pensar que o império de Leste apre-

cia uma boa história tanto como uma boa batalha.

Ele lançou-lhe um olhar que denotava uma brusca mudança de 

assunto, mas disse apenas:

— Terras de Fronteira é um jogo, não um livro.

— Poderia ser como um livro se houvesse possibilidades cons-

tantemente mutáveis para diferentes finais, e pela maneira como as 

personagens podem sair da rota em direção ao inesperado. Terras de  

Fronteira também é um jogo traiçoeiro. Tenta um jogador a pensar 

que conhece a história do seu adversário. A história do jogador inex- 

periente, por exemplo. O principiante que não vê as armadilhas a 

serem montadas.

A expressão de Verex tinha desanuviado, então Kestrel arrumou 

as peças de Terras de Fronteira numa posição de início e moveu-as  

em diferentes padrões de jogo para dois adversários, explicando como  

um pretenso principiante poderia ganhar um jogo ao cair delibera-

damente numa armadilha com o intuito de montar a sua própria. 

Quando o general verde finalmente derrubou o vermelho, Kestrel 

disse:

— Podíamos treinar juntos.

Os grandes olhos de Verex ficaram repentinamente demasiado 

brilhantes.

— Por «treinar» queres dizer «ensinar».

— Os amigos jogam juntos a toda a hora sem pensar nisso como 

treinar ou ensinar, vencer ou perder.

— Amigos.  

— Não tenho muitos.

Tinha uma. Tinha muitas saudades de Jess. Jess tinha ido para 

as ilhas do Sul com a família por motivos de saúde. No passado, 

Jess teria ido para uma pequena e encantadora casa que a família 
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de Inverno ordenou que todos os colonizadores valorianos abdicas-

sem de todas as propriedades em Herran. Os colonizadores foram 

compensados pelo imperador e os pais de Jess tinham comprado 

uma nova casa nas ilhas. Mas Kestrel conseguia ler as saudades de 

casa nas cartas de Jess. Kestrel escrevia de volta. Escreviam-se com 

frequência, mas as cartas não eram suficientes.

Verex cutucava o general vermelho com o seu equivalente verde, 

ouvindo as leves batidas das peças de mármore uma na outra.

— Talvez possamos ser amigos, se me conseguires explicar o 

porquê de não dizeres ao meu pai o motivo pelo qual tu não desejas 

casar-te comigo.

Mas Kestrel não podia explicar.

— Não me queres — disse Verex.

Ela não conseguia mentir.

— Afirmaste que não tens escolha — disse ele. — O que querias 

dizer com isso?

— Nada. A sério, quero casar-me contigo.

A raiva dele voltou.

— Vamos então enumerar os motivos. — Contou-os pelos dedos. 

— Queres o império e um marido que possas manipular com tanta 

facilidade como estas peças.

— Não — disse ela.

Mas por que motivo não deveria acreditar no retrato que tinha 

feito dela: ávida de poder e sem sentimentos? Era nisso que Arin 

acreditava.

— Queres dar uma boa risada, para que no nosso baile de noi-

vado me possas ver perder a jogar Terras de Fronteira, enquanto todos  

os aristocratas e governadores dos territórios se riem contigo.

— Um baile? Todos os governadores? Tens a certeza? Ninguém 

me contou nada disso.

— O meu pai conta-te tudo.

— Não contou. Juro, não sabia nada acerca de um baile.

— Então ele faz jogos contigo também. O meu pai tem duas 

caras, Kestrel. Se pensas que ele te adora, é melhor pensares de novo.

Kestrel levantou as mãos.
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e ao mesmo tempo alegar que não sou mais do que um brinquedo 

para ele.

Ela levantou-se e dirigiu-se para a porta, pois percebera que o  

breve entendimento entre ambos se tinha desintegrado, e a sua 

cabeça estava a andar à roda. Um baile de noivado. Com todos os 

governadores. Arin viria. Arin estaria ali.

— Pergunto-me porque não te terá o meu pai contado — disse 

Verex. — Poderá ser que te quisesse apanhar com a guarda em baixo 

para observar exatamente o que existe entre ti e o novo governador 

de Herran?

Kestrel parou, virou-se.

— Não existe nada entre nós.

— Vi a moeda de Jadis. Ouvi os rumores. Antes da rebelião, ele 

era o teu escravo preferido. Lutaste um duelo por ele.

Kestrel quase teve de se agarrar a uma prateleira para se equili-

brar. Sentiu-se como se pudesse cair.

— Eu sei porque te vais casar comigo, Kestrel. É para que  

todos se esqueçam que, depois da rebelião, ninguém te pôs numa 

prisão, ao contrário de todos os outros valorianos da cidade de 

Herran. Eras especial, não eras? Porque eras dele. Toda a gente sabe 

que eras.

A vertigem dela desapareceu. Arrancou o soldado de barro da 

prateleira.

Viu imediatamente pela expressão de Verex que tinha agarrado 

algo que ele estimava. Iria despedaçá-lo, atirá-lo contra o chão. Iria 

quebrar Verex da mesma forma que o pai dele tinha feito. 

Da mesma forma que ela tinha quebrado o seu próprio coração.  

Kestrel sentiu subitamente os bocados do seu coração, como se o  

amor tivesse sido um objeto, algo tão frágil como o ovo de um pás-

saro, a casca de um impossível rosa enevoado. Viu o impacto da gema  

ensanguentada. Sentiu as lascas da casca a arranharem-lhe a gar-

ganta e os pulmões.

Kestrel pousou o soldado de barro de volta na prateleira e certifi-

cou-se de que a sua voz era afetuosa quando disse as últimas palavras 

antes de deixar a sala.
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inimigo.

Kestrel retirou-se para a sua suíte e mandou as criadas embora. 

Agora, não confiava em nenhuma delas. Sentou-se junto a uma 

minúscula janela que deixava passar uma luz fraca. Quando  

tirou a moeda de Jadis do bolso, esta parecia-lhe baça na palma  

da mão.

Este é o ano do dinheiro, lembrou-se. Mais cedo tinha, deveras, 

pensado em ir para a biblioteca, tal como a criada tinha informado 

Verex. Queria pesquisar os deuses herrani, mas então pensou melhor.  

A biblioteca possuía uma coleção miserável de livros, era mais uma 

sala glamorosa onde os cortesãos se encontravam por vezes para uma 

chávena de chá em sossego, ou onde um oficial do Exército poderia 

consultar um dos milhares de mapas. A biblioteca teria servido bem 

a Kestrel se pretendesse encontrar um mapa ou socializar… ou se qui-

sesse que os membros da corte a vissem a pesquisar livros herrani.

Voltou as costas às portas espessas da biblioteca.

Aconchegava-se agora na cadeira de veludo, tentando concentrar- 

-se nas palavras da conversa com Verex, em vez de na sua conota-

ção emocional. Atirou a moeda, voltou a atirá-la. Imperador. Jadis. 

Imperador. Jadis. Ele tem duas caras, Verex tinha dito acerca do pai. 

Kestrel pensava nessa frase enquanto refletia sobre cada face da 

moeda. Duas caras, as palavras lançavam um anzol no escuro poço 

da sua memória. Apanharam algo.

Os Herrani acreditavam que um deus não governava apenas sobre  

uma coisa, mas sim sobre todo um domínio de ideias, ações, obje-

tos. O deus das estrelas era o deus das estrelas, sim, mas também 

dos acidentes, da beleza e dos desastres. O deus das almas… Kestrel 

sentiu um nó na garganta quando se recordou de Arin a invocar esse 

deus, que governava sobre o amor. A minha alma é tua, tinha-lhe dito.  

Sabes que é. A expressão dele tinha sido tão aberta, tão verdadeira. 

Apavorada, até, pelo que ele estava a dizer. E ela tinha ficado apavo-

rada também, pelo jeito como ele tinha posto em palavras aquilo que 

ela própria sentia. Ainda agora a assustava.
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nada de honesto no deus do dinheiro. Lembrava-se disso agora. Este  

deus tinha duas faces, tal como esta peça de ouro. Umas vezes ho- 

mem, outras vezes mulher.

Ele governa as compras e vendas, tinha dito Enai, o que significa que 

governa sobre as negociações. Todas as coisas escondidas. Não se pode ver 

os dois lados de uma moeda em simultâneo, pois não, filha? O deus do 

dinheiro é sempre capaz de guardar um segredo.

O deus do dinheiro é também o deus dos espiões.
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«— Agradeço que mantenhas a distância.
— Ah, a imperatriz falou. Bem, é melhor que 

obedeça.Porém, Arin não se moveu, a não ser para  
virar a cabeça na direção dela. A luz que passava pela 
costura da cortina desenhava uma linha no rosto dele, 
como que uma cicatriz brilhante.

— Vi-te. Com o príncipe. Ele parece difícil de aturar,  
até mesmo para as queridas do império.

— Não sabes nada sobre ele.
— Sei que o ajudaste a fazer batota. Sim, eu estava  

a ver. Vi-te a jogar Terras de Fronteira. Os outros podem  
não ter reparado, mas eu conheço-te. — A sua voz 
tornou-se áspera. — Pelos deuses, como podes respeitar 
alguém assim? Vais fazer dele um tolo.

— Não faria isso.
— És uma péssima mentirosa.
— Não o farei.
— Talvez não tenhas essa intenção.
Ele afastou-se um pouco, e aquela linha de luz deixou 

de o tocar. A sua silhueta era agora uma sombra. Mas  
a vista tinha-se adaptado à escuridão e ela pôde ver 
como ele encostava a cabeça contra a janela.

— Kestrel…
A emoção apertou-lhe o coração. Mas ele nada mais 

disse depois disso, apenas o nome dela.»
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