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NÃO DEVIA TER-SE SENTIDO TENTADA. 
Foi isso que Kestrel pensou, enquanto apanhava todas as moe-

das de prata ganhas aos marinheiros, na mesa de jogo improvi-
sada criada a um canto do mercado.

— Não vá! — disse um marinheiro.
— Fique! — declarou outro, mas Kestrel já tinha fechado a 

sua bolsa de veludo, presa ao pulso. 
O sol já se estava a pôr e banhava tudo com um tom caramelo, 

o que significava que tinha jogado cartas durante o tempo sufi-
ciente para ser notada por quem interessava.

Alguém que iria informar o seu pai. 
As cartas nem eram o seu jogo favorito. As moedas de prata 

que tinha ganhado nem chegariam para começar a pagar o ves-
tido de seda que usava, agora estragado pelas farpas do caixote 
que usou como banco. Mesmo assim, os marinheiros tinham 
sido melhores adversários do que a maioria dos aristocratas. Eles 
manuseavam as cartas recorrendo a artimanhas, praguejavam 
quando perdiam, praguejavam quando ganhavam, extorquiam 
os amigos até à última moeda de prata. E faziam batota. Kestrel 
gostava especialmente quando faziam batota. Tornava mais difí-
cil derrotá-los.

Ela sorriu e deixou-os. De seguida, o sorriso desapareceu. 
Esta hora de risco e emoção ia sair-lhe cara. Não era o jogo de 
cartas, nem a companhia que iria enfurecer o pai. Não, o general 
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Trajano ia querer saber a razão pela qual a filha estava sozinha  
no mercado da cidade. Outras pessoas também se interrogavam. 
Ela apercebeu-se disso nos olhos delas à medida que passava 
através das bancas do mercado que ofereciam sacos abertos de 
especiarias, cujos aromas se misturavam com o ar salgado que 
soprava do porto. Kestrel adivinhava as palavras que as pessoas 
não se atreviam a sussurrar quando ela passava. É claro que elas 
não iam falar. Elas sabiam quem ela era. E ela sabia o que elas 
diriam.

Onde estava o acompanhante de Lady Kestrel? 
E se ela não tinha um amigo, ou um familiar disponível para 

acompanhá-la ao mercado, onde estava o seu escravo? Bem, em 
relação aos escravos, eles tinham sido deixados em casa. Kestrel 
não precisava deles. 

Em relação ao paradeiro da sua acompanhante, ela questionava- 
-se sobre o mesmo. 

Jess tinha-se afastado para olhar para os produtos. Kestrel viu-a 
pela última vez a tecer caminho, como uma abelha embriagada 
pelas flores, através das bancas do mercado, com o seu cabelo 
louro-claro, quase branco, exposto ao sol do verão. Tecnicamente, 
Jess poderia ter tantos problemas quanto Kestrel. Não era permi-
tido a uma jovem valoriana, que não fosse membro do Exército, 
andar sozinha. Mas os pais de Jess eram loucos por ela e eles não 
tinham, de todo, a mesma noção de disciplina que o general.

Kestrel percorreu as bancas à procura da amiga e, finalmente, 
vislumbrou o brilho das tranças louras penteadas de acordo com 
a última moda. Jess conversava com uma vendedora de joias que 
acenava um par de brincos. As gotículas de ouro translúcidas 
refletiam a luz. 

Kestrel aproximou-se.
— Topázio — disse a mulher idosa para Jess. — Para ilumi-

nar os seus lindos olhos castanhos. Apenas 10 pilares. — Havia 
uma expressão dura na boca da vendedora de joias. Kestrel encon-
trou os olhos cinzentos da mulher e reparou que a pele enru-
gada estava bronzeada pelos anos de trabalho ao ar livre. Ela fora 
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RHerrani, mas uma marca no pulso indicava que era livre. Kestrel 
perguntou a si mesma como ela tinha ganhado essa liberdade. 
Escravos libertados pelos seus amos eram raros.

Jess olhou para cima. 
— Oh, Kestrel! — suspirou. — Estes brincos não são per- 

feitos?
Talvez se o peso da prata na sua bolsa não lhe estivesse a puxar 

o pulso, ela não teria dito nada. Talvez se aquele peso não tivesse 
também arrastado temor para o seu coração, Kestrel teria pen-
sado antes de falar. Mas, em vez disso, ela deixou escapar o que 
era a verdade óbvia: 

— Não é topázio. É vidro. 
De repente, fez-se silêncio. As pessoas ao seu redor estavam 

a ouvir, os brincos estremeciam no ar.
Porque os dedos ossudos da vendedora de joias estavam a tre-

mer.
Porque Kestrel tinha acabado de a acusar de tentar enganar 

uma Valoriana.
E o que iria acontecer a seguir? O que aconteceria com qual-

quer herrani na posição desta mulher? O que seria que a multi-
dão iria testemunhar?

Um oficial da guarda da cidade seria chamado ao local. Uma 
declaração de inocência, que seria ignorada. Mãos velhas amar-
radas ao tronco. Chicotadas até o sangue tornar escura a poeira 
do mercado. 

— Deixa-me ver — disse Kestrel, utilizando um tom de voz 
imperioso, porque ela era muito boa a agir de modo imperial. 
Ela estendeu a mão para os brincos e fingiu examiná-los. — Ah, 
parece que estava enganada. Realmente são topázios.

— Leve-os — sussurrou a vendedora de joias.
— Não somos pobres. Não precisamos de um presente de 

alguém como tu. — Kestrel colocou as moedas na mesa da mu- 
lher. O silêncio foi quebrado, e os compradores voltaram a dirigir 
as atenções para o que lhes interessava.

Kestrel deu os brincos a Jess e encaminhou-a dali para fora.
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Enquanto andavam, Jess estudava um brinco, deixando-o ba- 
louçar como um pequeno sino.

— Então, eles são verdadeiros?
— Não.
— Como consegues distinguir?
— São completamente translúcidos — explicou Kestrel.  

— Sem imperfeições. Dez pilares era um preço demasiado baixo 
para topázios daquela qualidade.

Jess poderia ter dito que 10 pilares era um preço muito bom 
para vidro. 

Mas disse apenas: 
— Os Herrani diriam que o deus das mentiras deve gostar de 

ti, vês as coisas tão claramente.
Kestrel lembrou-se dos olhos cinzentos assustados da mulher. 
— Os Herrani contam muitas histórias.
Eles eram sonhadores. O pai dela sempre disse que foi por 

isso que foram facilmente conquistados.
— Toda a gente gosta de histórias — rematou Jess.
Kestrel pôs os brincos nas orelhas da amiga. 
— Então usa-os no próximo jantar de sociedade. Diz a todos 

que pagaste uma soma avultada, e irão acreditar que são joias 
verdadeiras. Não é isso o que as histórias fazem? Tornam falsas 
as coisas reais, e reais as falsas?

Jess sorriu, virando a cabeça para um lado e para o outro, 
fazendo os brincos brilhar. 

— Então? Estou bonita?
— Tonta, sabes que és.
Jess mostrava o caminho agora, passando por uma mesa com 

taças de latão que continham corante em pó. 
— É a minha vez de te comprar alguma coisa — declarou.
— Tenho tudo o que preciso.
— Pareces uma velha! Pareces ter 70, não 17.
A multidão era agora mais densa, repleta com as caraterís-

ticas douradas dos Valorianos, cabelo, pele e olhos numa gama 
de tons que ia do mel ao castanho-claro. As ocasionais cabeças  
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Rescuras pertenciam a escravas de casa, bem vestidas, que tinham 

vindo com os seus amos e se mantinham a seu lado.
— Não fiques tão preocupada — disse Jess. — Vem, vou 

encontrar algo que te faça feliz. Uma pulseira?
Mas isso recordou Kestrel da vendedora de joias. 
— Devíamos ir para casa.
— Uma partitura?
Kestrel hesitou.
— Ah, ah! — disse Jess, e agarrou na mão de Kestrel. — Não 

largues!
Este era um jogo antigo. Kestrel fechou os olhos e foi puxada 

às cegas atrás de Jess, que riu, e depois Kestrel riu também, como 
tinha feito anos antes, quando se conheceram pela primeira vez.

O general andava impaciente com o luto da sua filha. 
— A tua mãe já morreu há meio ano — ele tinha dito. — Já é  

tempo suficiente. — Por fim, ele mandou um senador de uma 
casa vizinha trazer a sua filha, também de 8 anos, para a visi-
tar. Os homens entraram na casa de Kestrel e as raparigas foram 
mandadas ficar lá fora.

 — Brinquem! — ordenou o general.
Jess tagarelou para Kestrel, que a ignorou. Finalmente, Jess 

parou. 
— Fecha os teus olhos — disse.
Curiosa, Kestrel assim fez.
Jess agarrou na mão dela. 
— Não largues! — Percorreram os jardins verdejantes do 

general, escorregando, tropeçando e rindo.
Era assim também agora, com a exceção da densidade de pes-

soas à sua volta.
Jess abrandou. Depois parou e disse: 
— Oh!
Kestrel abriu os olhos.
As raparigas haviam chegado a uma barreira de madeira, que 

lhes dava pela cintura, que dava para um fosso. 
— Trouxeste-me aqui?
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— Foi sem intenção — desculpou-se Jess. — Distraí-me com 
o chapéu de uma mulher… tu sabias que os chapéus estão na 
moda? Eu estava a segui-la para o ver melhor, e…

— E estamos no mercado dos escravos. — A multidão estava 
agrupada atrás delas, fazendo barulhos inquietos de antecipação. 
Ia haver um leilão em breve.

Kestrel deu uns passos atrás. Ouviu um gemido abafado 
quando o seu calcanhar foi de encontro aos dedos dos pés de 
alguém.

— Não vamos conseguir sair agora — disse Jess. — Mais vale 
ficarmos até o leilão terminar.

Centenas de valorianos estavam reunidos na barreira, que se 
curvava num largo semicírculo. Todos na multidão estavam ves-
tidos de seda, cada um com uma adaga à cintura, embora alguns, 
como Jess, a usarem mais como acessório do que como arma.

O fosso abaixo estava vazio, à exceção de um grande bloco de 
madeira, onde decorria o leilão.

— Pelo menos temos uma boa vista — Jess encolheu os 
ombros.

Kestrel sabia que Jess compreendia as razões pelas quais a 
sua amiga dissera em voz alta que os brincos de vidro eram de to- 
pázio. Jess compreendeu a razão pela qual foram comprados. 
Mas o encolher de ombros da rapariga lembrou Kestrel de que 
existiam certas coisas das quais não podiam falar.

— Ah! — exclamou uma senhora de queixo pontiagudo, ao 
lado de Kestrel. — Até que enfim!

Os seus olhos fixaram-se no fosso e no homem robusto que 
caminhava para o centro. Ele era herrani, com o cabelo preto 
típico, apesar de a pele ser pálida de uma vida fácil, que, sem 
dúvida, era devida ao mesmo favoritismo que lhe tinha conse-
guido aquele emprego. Esta pessoa era alguém que tinha apren-
dido a agradar aos conquistadores Valorianos.

O leiloeiro posicionou-se em frente ao bloco.
— Mostra-nos uma rapariga primeiro! — disse a mulher ao 

lado de Kestrel, a sua voz era sonora e lânguida.
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RMuitas vozes gritavam agora, cada uma a dizer o que queria 

ver. Kestrel tinha dificuldade em respirar.
— Uma rapariga! — berrou a mulher de queixo pontiagudo, 

desta vez mais alto.
O leiloeiro, que balançava as mãos na sua direção como que 

a recolher os gritos e excitação para si, parou quando o grito da 
mulher perfurou o barulho. Olhou de relance para ela, depois 
para Kestrel. Na face dele pareceu notar-se um rasgo de surpresa. 
Ela pensou que devia ter imaginado, pois o olhar dele saltou para 
Jess, e depois percorreu o semicírculo completo, observando 
todos os valorianos encostados à barreira, acima e à volta dele.

Ele ergueu uma mão. Instalou-se o silêncio.
— Tenho algo muito especial para vós.
A acústica do fosso estava feita de modo que até um suspiro 

fosse ouvido, e o leiloeiro dominava a sua arte. A voz suave fez 
com que todos se debruçassem para a frente.

A mão deslocou-se para chamar a atenção para a estrutura 
aberta, com telheiro e sombra, de construção baixa e pequena no 
fundo do fosso. Contorceu os dedos uma vez, depois duas, e algo 
mexeu no recinto.

Um homem jovem saiu.
A multidão murmurou. A perplexidade aumentou enquanto 

o escravo se deslocava a passo lento pela areia amarela. Ele subiu 
para o bloco, onde iria decorrer o leilão.

Isto não era nada de especial.
— Dezanove anos, e em boas condições — o leiloeiro deu 

uma palmada nas costas do escravo. — Este — disse ele — seria 
perfeito para casa.

O riso invadiu a multidão. Os valorianos acenaram uns aos 
outros e elogiaram o leiloeiro; ele sabia como dar um espetá- 
culo.

O escravo era como mercadoria estragada. Ele parecia, para 
Kestrel, um brutamontes. Uma nódoa negra na face do escravo 
era prova de uma luta, e um sinal de que ele seria difícil de contro-
lar. Os braços despidos eram musculados, o que viria confirmar 
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a opinião da multidão de que seria melhor como trabalhador de  
alguém com um chicote na mão. Talvez numa outra vida ele 
tivesse sido adequado para uma casa; o seu cabelo era castanho, 
claro o suficiente para agradar a alguns valorianos, e embora 
as feições não pudessem ser definidas à distância a que Kestrel  
se encontrava, havia um laivo de orgulho na postura. Mas a pele 
estava bronzeada do trabalho no exterior, e certamente esse seria 
o tipo de trabalho a que iria retornar. Poderia ser comprado por 
alguém que necessitasse de um trabalhador para as docas ou de 
um pedreiro.

Ainda assim o leiloeiro manteve a brincadeira. 
— Ele poderia servir à vossa mesa.
Mais risos.
— Ou ser o vosso criado particular.
Os valorianos mantiveram a posição e bateram palmas, pe- 

dindo ao leiloeiro para parar, porque era muito engraçado.
— Quero ir-me embora — disse Kestrel a Jess, que fingiu não 

ouvir.
— Está bem, está bem — o leiloeiro sorriu. — O rapaz tem 

mesmo capacidades. Pela minha honra — acrescentou ele, pondo 
uma mão sobre o coração, e a multidão riu novamente, pois era 
do conhecimento geral que tal coisa como honra herrani não 
existia.

— Este escravo foi treinado para ser ferreiro. Seria perfeito 
para qualquer soldado, especialmente para um oficial que possua 
a sua própria guarda e tenha armas para fazer manutenção.

Ouviram-se uns murmúrios de interesse. Ferreiros herrani 
eram raros. Se o pai de Kestrel estivesse aqui, iria provavelmente 
licitar. A sua guarda há muito que reclamava da qualidade do tra-
balho do ferreiro da cidade.

— Vamos começar a licitação? — perguntou o leiloeiro.
— Cinco pilastras. Será que ouço 5 pilastras de bronze pelo 

rapaz? Senhoras e senhores, não poderiam contratar um ferreiro 
por tão pouco.

— Cinco! — alguém disse.
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E a licitação começou com seriedade.
Os corpos nas costas de Kestrel podiam ser de pedra. Ela não 

se conseguia mexer. Ela não conseguia examinar as expressões 
do seu povo. Ela não conseguia chamar a atenção de Jess ou fixar 
o céu, de tão luminoso que estava. Estas eram todas as razões 
que ela determinou serem responsáveis por ter de olhar para o 
escravo. 

— Oh, então? — disse o leiloeiro — Ele vale pelo menos 10!
Os ombros do escravo endureceram. A licitação continuou.
Kestrel fechou os olhos. 
Quando o preço chegou às 25 pilastras, Jess disse: 
— Kestrel, estás doente?
— Sim.
— Vamos embora assim que termine. Não deve demorar.
Houve uma pausa na licitação. Parecia que o escravo ia ser 

comprado por 25 pilastras, um preço misericordioso, contudo tanto 
quanto alguém estaria disposto a pagar por uma pessoa que bre-
vemente seria explorada até se tornar inútil.

— Queridos valorianos! — anunciou o leiloeiro. — Esqueci- 
-me de uma coisa. Têm a certeza de que não faria um bom escravo 
de casa? Porque este rapaz sabe cantar.

Kestrel abriu os olhos.
— Imaginem música durante o jantar… que encantados fica-

riam os vossos convidados. — O leiloeiro olhou para o escravo, 
que se mantinha direito no bloco.

— Vamos lá. Canta para eles.
Só então o escravo mudou de posição. Foi um ligeiro movi-

mento, que rapidamente parou, mas Jess susteve a respiração como 
se ela, assim como Kestrel, esperasse que uma luta estourasse no 
fosso.

O leiloeiro silvou para o escravo algo rápido em herrani, de- 
masiado silencioso para Kestrel perceber.

O escravo respondeu na sua língua. A voz era fraca.
— Não.
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Talvez ele não conhecesse a acústica do fosso. Talvez ele não 
quisesse saber ou não se preocupasse que algum valoriano sou-
besse pelo menos o suficiente de herrani para o perceber. Não 
interessava. O leilão tinha agora acabado. Ninguém o quereria. 
Provavelmente, a pessoa que ofereceu 25 pilastras já se tinha 
arrependido da licitação de alguém tão difícil, que não obedecia 
aos seus patrícios.

Mas a recusa dele tocou Kestrel. Os ombros rígidos do escravo 
lembravam-na a si própria, quando o pai exigia algo que ela não 
podia dar.

O leiloeiro estava furioso. Ele devia ter concretizado a venda ou,  
pelo menos, fazer um espetáculo pedindo um preço mais elevado, 
mas ficou ali prostrado, braços ao longo do corpo, certamente ten-
tando descobrir como havia de castigar o jovem antes de o passar 
para a miséria do trabalho na pedreira, ou para o calor da forja.

A mão de Kestrel mexeu-se sozinha.
— Um pilar! — bradou ela.
O leiloeiro virou-se. Procurou na multidão. Quando encon-

trou Kestrel, um sorriso abriu-se-lhe no rosto, transformando-se 
em deleite:

— Ah! — disse ele —, existe alguém que reconhece valor 
quando o vê.

— Kestrel! — Jess puxou-a pela manga. — O que estás a fazer?
A voz do leiloeiro subiu.
— Vai uma, vão duas…
— Doze pilares! — gritou um homem debruçado sobre a bar-

reira no lado oposto de Kestrel, no outro lado do semicírculo.
O queixo do leiloeiro caiu. 
— Doze?
— Treze! — ouviu-se outro a gritar.
Kestrel estremeceu por dentro. Se ela tinha de licitar algo,  

e sem saber porque o fez, não deveria ter sido tão alto.
Todos os que estavam à volta do fosso olhavam para ela: a filha 

do general, um pássaro da alta sociedade que esvoaçava de uma 
casa respeitável para a outra. Eles pensaram…
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Eles pensaram que se ela queria o escravo, ele devia valer  
o preço. Deve haver uma razão para o quererem, também.

— Quinze!
E o delicioso mistério do porquê ia fazendo subir as licitações 

uma a uma.
O escravo olhava agora para ela, e não admirava, fora ela que 

começara esta loucura. Kestrel sentiu algo dentro dela oscilar 
entre destino e escolha.

Ela levantou a mão: 
— Licito 20 pilares!
— Meu Deus, rapariga! — disse a mulher do queixo pontia-

gudo, à sua esquerda. — Desista. Porquê licitar nele? Porque é 
um cantor? Quando muito um cantor de cânticos bêbados dos 
Herrani.

Kestrel não olhou para ela, nem para Jess, embora sentisse 
que a amiga estaria a torcer os dedos. O olhar de Kestrel não vaci-
lou e continuou fixado no do escravo.

— Vinte e cinco! — gritou uma mulher ao fundo.
O preço tinha subido para mais do que o valor que Kestrel 

tinha na bolsa.
O leiloeiro parecia que nem sabia o que fazer. A licitação subiu 

em remoinho, cada voz estimulando a seguinte até que parecia 
que alguém lançara uma flecha com uma corda que tinha aproxi-
mado todos, juntando-os cada vez mais com o entusiasmo.

A voz de Kestrel saiu límpida: 
— Cinquenta pilares!
O silêncio repentino e admirado parecia magoar os seus ouvi-

dos. Jess engasgou-se.
— Vendido! — exclamou o leiloeiro. A sua cara estava louca 

de alegria. — A Lady Kestrel, por 50 pilares! — Puxou o escravo 
do bloco de leilão, e apenas nesse momento o olhar do jovem se 
desencontrou do de Kestrel. Ele olhou para a areia, tão focado 
que parecia ler o seu futuro nela, até o leiloeiro o empurrar em 
direção à cela.
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Kestrel soltou um suspiro nervoso, os seus ossos pareciam 
dormentes. O que tinha feito?

Jess pôs a mão por baixo do cotovelo da amiga como que  
a apoiá-la. 

— Tu estás doente.
— E com uma bolsa leve demais, diria eu. — A mulher de 

queixo pontiagudo riu. — Parece que alguém está a sofrer a Mal- 
dição do Vencedor.

Kestrel virou-se para ela. 
— O que quer dizer com isso?
— Não vem muito a leilões, pois não? A Maldição do Vencedor 

é quando  uma licitação fica no topo, mas só porque se pagou um 
preço muito elevado.

A multidão estava a dispersar. O leiloeiro já estava a apresen-
tar outro escravo, mas a corda de emoção que prendia os valoria-
nos ao fosso já se tinha desintegrado. O espetáculo tinha acabado. 
O caminho estava agora livre e Kestrel poderia sair, mas ela não 
se conseguia mover.

— Não compreendo — disse Jess.
Kestrel também não compreendia. No que estava ela a pensar? 

O que tinha tentado provar?
Nada, disse a si mesma. De costas para o fosso, deu o primeiro 

passo para se afastar do que tinha feito.
Nada mesmo.
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A SALA DE ESPERA DA CELA INTERMÉDIA ERA A CÉU ABERTO 
e dava para a rua. Cheirava a carne por lavar. Jess mantinha-se por 
perto, de olho na porta de ferro da parede oposta. Kestrel tentava 
não fazer o mesmo, era a sua primeira vez neste local. Escravos 
de casa eram geralmente comprados pelo pai ou pelo administra-
dor, que os supervisionava.

O leiloeiro aguardava perto de umas cadeiras macias coloca-
das ali para os clientes valorianos. — Ah! — exclamou ele quando 
viu Kestrel. — A vencedora! Esperava estar aqui quando chegasse. 
Saí do fosso assim que pude.

— Cumprimenta sempre os seus clientes pessoalmente? — 
Ela estava surpreendida com a ânsia do leiloeiro.

— Sim, os que valem a pena.
Kestrel questionou-se quanto poderia ser ouvido através da 

pequena janela da porta de ferro.
— Caso contrário — continuou o leiloeiro —, deixo a tran-

sação final nas mãos da minha assistente. Está no fosso agora,  
a tentar negociar gémeos. — Ele rolou os olhos, pensando na di- 
ficuldade que era manter famílias juntas. — Bem — encolheu os 
ombros —, alguém pode querer um par que combine.

Dois valorianos entraram na sala de espera, um marido e a 
esposa. O leiloeiro sorriu, perguntou se não se importavam de se 
sentar um pouco e que ele iria ter com eles de seguida. Jess mur-
murou ao ouvido de Kestrel que o casal que se estava a sentar nas 21
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cadeiras baixas no canto oposto da sala era amigo dos pais dela. 
Kestrel não se importaria que ela os fosse cumprimentar?

— Não — disse Kestrel —, não me importo.
Ela não podia culpar Jess por se sentir desconfortável com 

os pormenores que envolviam a compra de pessoas, mesmo que 
todas as horas da sua vida fossem moldadas por isso, desde o 
momento que uma escrava lhe preparava o banho matinal até 
outra lhe desfazer as tranças para se deitar.

Depois de Jess se ter juntado ao casal, Kestrel mirou o lei-
loeiro com intenção de finalizar o negócio. Ele assentiu. Tirou 
uma chave grossa do bolso, destrancou a porta e entrou. — Tu 
— Kestrel ouviu-o dizer em herrani —, chegou a hora de saíres.

Ouviu-se um barulho e o leiloeiro regressou. O escravo cami-
nhava atrás de si.

Ele levantou o olhar para encontrar o de Kestrel. Os olhos dele 
eram de um cinzento limpo, frio.

Sentiu-se inquieta. No entanto, ela já deveria esperar ver esta 
cor de olhos num Herrani, e Kestrel pensou que deveria ser a 
lívida nódoa negra no rosto que lhe fazia a expressão dos olhos tão 
extraordinária. Mesmo assim, ela sentia-se desconfortável com  
aquele olhar. Então, as pestanas dele desceram. Ele olhou para 
o chão, deixando o longo cabelo tapar-lhe a face. Um dos lados 
ainda estava inchado da luta, ou da tareia.

Ele parecia ser totalmente indiferente a tudo o que o rodeava. 
Kestrel não existia, nem o leiloeiro, nem mesmo ele próprio.

O leiloeiro fechou a porta de ferro. 
— Agora — bateu as palmas uma vez —, a questãozinha do 

pagamento.
Ela entregou a bolsa ao leiloeiro. 
— Tenho 24 pilares.
O leiloeiro parou, incerto. 
— Vinte e quatro não, são 50, minha senhora.
— Mandarei o meu administrador com o restante mais tarde.
— Ah, mas e se ele se perder?
— Eu sou a filha do general Trajano!
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— Eu sei.
— O montante total não apresenta qualquer dificuldade para 

nós. — Kestrel continuou: — Eu apenas optei por não trazer 50 pi- 
lares comigo hoje. A minha palavra é válida.

— Estou certo que sim. — Ele não disse que Kestrel pode-
ria regressar noutra altura e recolher a sua compra pagando por 
inteiro nessa altura, e Kestrel nada disse em relação à raiva que 
viu na cara do leiloeiro quando o escravo o desafiou, ou da sua 
suspeita de que ele trataria de se vingar por isso. A probabilidade 
de tal acontecer crescia a cada momento que o escravo ali perma-
necesse.

Kestrel observou o leiloeiro enquanto este pensava. Ele podia 
insistir que ela regressasse mais tarde, correndo o risco de a 
ofender, e de perder a quantia total. Ou então podia aceitar agora 
menos de metade dos 50 pilares e talvez nunca mais conseguir 
o restante.

Mas ele era astuto. 
— Posso acompanhá-la a casa com a sua compra? Gostaria de 

ver o Smith instalado em segurança. O seu administrador poderá 
tratar do resto do custo nessa altura.

Ela olhou para o escravo; tinha pestanejado quando ouviu o seu 
nome, mas não levantou a cara. 

— Certo — disse ao leiloeiro.
Kestrel atravessou a sala até onde estava Jess e perguntou ao 

casal se não se importariam de acompanhá-la a casa.
— Claro — disse o marido, o senador Nicon, lembrou-se 

Kestrel. — Mas e quanto a si?
Ela acenou com a cabeça para os dois homens atrás dela. 
— Eles virão comigo.
Jess sabia que um leiloeiro herrani e um escravo rebelde não  

eram a companhia ideal. Kestrel também o sabia, mas um lam-
pejo de arrependimento da situação, da situação que havia criado, 
fê-la revoltar-se contra todas as regras que governavam o seu 
mundo.
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Jess disse: 
— Tens a certeza?
— Sim.
O casal levantou os sobrolhos, mas de forma clara decidiram 

que a situação não lhes dizia respeito, além de um pouco de fala-
tório que poderiam espalhar.

Kestrel deixou o mercado dos escravos, com o leiloeiro e Smith 
caminhando atrás dela.

Ela caminhou rapidamente entre os bairros que separavam 
esta parte suja da cidade do Distrito dos Jardins. Os cruzamentos 
das ruas eram ordenados, de ângulos retos, de desenho valoriano. 
Ela sabia o caminho, no entanto, tinha o estranho sentimento de 
estar perdida.

Hoje, tudo parecia estranho. Quando passou pelo Quartel dos 
Guerreiros, cujas casernas percorrera quando criança, imaginou 
soldados revoltando-se contra ela.

Apesar de ser claro que qualquer destes homens e mulheres 
armados estivesse pronto a morrer para a proteger, e esperasse 
que ela se tornasse um deles. Kestrel apenas tinha de obedecer 
aos desejos do pai e alistar-se.

Quando as ruas começaram a mudar, a girar em direções irra-
cionais e a dobrarem como água, Kestrel ficou aliviada. As folhas 
das árvores formavam um toldo verde por cima das suas cabeças. 
Ela conseguia ouvir fontes por detrás de altas paredes de pedra.

Chegou a uma porta de ferro enorme. Um dos guardas do pai 
espreitou pela janela e abriu a porta.

Kestrel nada lhe disse, nem aos outros guardas, e eles nada 
lhe disseram. Ela mostrou o caminho pelos terrenos. O leiloeiro 
e o escravo seguiam-na.

Estava em casa, mas o barulho das passadas no trilho de pedra 
atrás de si lembravam Kestrel de que nem sempre esta tinha sido 
o seu lar.

Esta propriedade, tal como todo o Distrito dos Jardins, fora 
feita pelos Herrani, que a chamavam por outro nome quando 
lhes pertencia.
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das eram agora silenciadas pela erva.
Um pássaro amarelo cantou e voou pelas árvores. Kestrel es- 

cutou, até a melodia se desvanecer. Continuou em direção à casa.
O som das suas sandálias no chão de mármore da entrada 

ecoava gentilmente pelas paredes pintadas com criaturas salti- 
tantes, flores e deuses que ela desconhecia. As passadas dela  
misturavam-se com o murmúrio do borbulhar da água de uma 
piscina rasa.

— Uma linda casa — disse o leiloeiro.
Kestrel relanceou-o de modo severo, embora não lhe tivesse 

ouvido amargura na voz. Ela procurou nele um sinal de que reco-
nhecera a casa, de que a havia visitado antes, como um convi-
dado de honra, amigo, ou mesmo membro da família, antes da 
Guerra Herran. Mas essa era uma ideia sem sentido. As casas 
no Distrito dos Jardins pertenceram a aristocratas herrani, e se o 
leiloeiro fosse um deles, não trabalharia na área em que estava. 
Seria um escravo de casa, talvez um tutor de crianças valorianas. 
Se o leiloeiro realmente conhecia a casa, era porque entregara lá 
escravos para o pai.

Hesitou em olhar para Smith, e quando o fez, ele recusou-se 
a retribuir o olhar.

A governanta veio ter com ela pelo longo corredor que se 
estendia para lá da fonte. Kestrel mandou-a embora com a ordem 
de trazer o administrador e com ele 26 pilares. Quando o admi-
nistrador chegou, as suas louras sobrancelhas estavam unidas e 
as mãos seguravam firmemente um pequeno cofre. As mãos de 
Harman ainda ficaram mais firmes quando reparou no leiloeiro 
e no escravo.

Kestrel abriu o cofre e contou o dinheiro para a mão estica- 
da do leiloeiro. Este guardou a prata no bolso e depois esvaziou 
a bolsa dela, que havia trazido com ele. Com uma ligeira vénia, 
devolveu-lhe a bolsa vazia. 

— Foi um enorme prazer fazer negócio consigo. — Ele virou-
-se para sair.
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Ela disse: 
— É bom que não exista qualquer marca recente nele.
Os olhos do leiloeiro viraram-se para o escravo e examina-

ram-lhe os trapos, os braços sujos e marcados. 
— Pode inspecioná-lo, minha senhora.
Kestrel franziu o olhar, inquieta com a ideia de inspecionar 

alguém, quanto mais esta pessoa. Mas antes que pudesse respon-
der, o leiloeiro tinha saído.

— Quanto? — Harman inquiriu. — Quanto, no total, custou 
isto?

Ela disse-lhe.
Ele respirou fundo. 
— O seu pai…
— Eu direi ao meu pai.
— Bem, e o que devo eu fazer com ele?
Kestrel olhou para o escravo. Ele não se tinha mexido, conti-

nuava parado no mosaico preto como se ainda estivesse no bloco 
de leilão. Ele tinha ignorado toda a conversa, desligando-se do valo- 
riano, que provavelmente nem compreendia muito bem. Os seus 
olhos estavam erguidos, observando um rouxinol pintado numa 
parede distante. 

— Este é o Smith — disse Kestrel ao administrador.
A ansiedade de Harman acalmou um pouco. 
— Um ferreiro? — Os escravos eram muitas vezes batizados 

pelos seus amos pelo trabalho que faziam. — Faz-nos jeito; vou 
mandá-lo para a forja.

— Espera. Não estou certa de que o quero aí. — Ela dirigiu-se 
em herrani para Smith: — Tu cantas?

Ele olhou então para ela, e Kestrel viu a mesma expressão que 
havia visto antes na sala de espera. Os olhos eram gelados. 

— Não.
Smith respondera na língua dela, e o sotaque era ligeiro.
Ele virou-se e o cabelo escuro caiu para a frente. Servia de 

cortina ao seu perfil.
As unhas de Kestrel cravaram-se nas palmas. 
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voz que esperava ser severa e não frustrada. — Dê-lhe roupa 
apropriada.

Começou a percorrer o corredor, depois parou. As palavras 
irromperam-se-lhe da boca: 

— E corte-lhe o cabelo.
Kestrel sentiu o arrepio do olhar de Smith nas suas costas à 

medida que se retirava. Era fácil, agora, dar um nome à expressão 
nos olhos dele.

Desprezo.
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KESTREL NÃO SABIA O QUE DIZER.
O pai, acabado de sair de um banho fresco após um dia suado 

a treinar soldados, deitava água no seu vinho. O terceiro prato 
estava servido: perdizes recheadas com passas apimentadas e 
amêndoas esmagadas. Para ela, o gosto era seco.

— Treinaste? — perguntou ele.
— Não.
As suas mãos grandes deteram-se.
— Vou treinar mais tarde — disse ela. Bebeu, passando de 

seguida o polegar pela superfície do copo. O vidro era verde fu- 
mado e tinha sido soprado na perfeição. Tinha vindo com a casa. 
— Como são os novos recrutas?

— Inexperientes, mas não parecem um grupo mau — disse 
ele, meneando os ombros. — Precisamos deles.

Kestrel concordou. Os Valorianos sempre enfrentaram inva-
sões de bárbaros nas fronteiras dos seus territórios, e os ataques 
tinham-se tornado cada vez mais frequentes ao passo que o impé-
rio crescera nos últimos cinco anos. Não ameaçavam a penín- 
sula Herran, mas o general Trajano treinava batalhões com  
frequência, que seriam enviados para os territórios vizinhos do 
império.

Ele espetou o garfo numa cenoura glaceada. Kestrel olhou para 
o utensílio de prata, os dentes do garfo brilhavam, afiados, à luz 
das velas. Era uma invenção herrani, absorvida pela sua cultura há 28
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tanto tempo que era difícil imaginar que algum dia os Valorianos 
tinham comido com os dedos.

— Pensava que ias ao mercado com a Jess esta tarde — disse 
ele. — Porque não jantou connosco?

— Ela não me acompanhou a casa.
O pai pousou o garfo. 
— Então quem te acompanhou?
— Pai, eu gastei 50 pilares hoje.
Ele acenou com a mão, indicando que a quantia era irrele-

vante. A voz era enganadoramente calma: 
— Se andaste pela cidade sozinha novamente…
— Não andei — respondeu-lhe, dizendo quem tinha vindo 

com ela e porquê.
O general esfregou uma sobrancelha e cerrou os olhos. 
— Esses foram os teus acompanhantes?
— Eu não preciso de acompanhantes.
— Não precisarias, se te alistasses.
E ali estavam eles de novo com o dedo na ferida de uma dis-

cussão antiga. 
— Nunca serei um soldado — declarou ela.
— Tornaste isso claro.
— Se uma mulher pode lutar e morrer por um império, por 

que razão uma mulher não pode andar sozinha?
— Essa é a razão, uma mulher soldado provou a sua força,  

e não precisa de proteção.
— Eu também não.
O general espalmou as mãos na mesa. Quando uma rapariga 

veio levantar os pratos, ordenou-lhe que saísse de imediato.
— Não acreditas realmente que a Jess me pudesse oferecer 

algum tipo de proteção — disse Kestrel.
— Mulheres que não são soldados não andam sozinhas. É o 

nosso costume.
— Os nossos costumes são absurdos. Os Valorianos orgu-

lham-se de sobreviver com pouca comida, se necessário, mas um 
jantar sem, pelo menos, sete pratos, é um insulto. Posso lutar bem  
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o suficiente, mas se não for um soldado, é como se anos de treino 
não existissem.

O pai olhou-a com firmeza. 
— A tua força militar nunca esteve em combate.
O que era outro modo de dizer que ela era uma fraca lutadora.
De forma mais suave, disse: 
— És uma estratega.
Kestrel encolheu os ombros.
O pai perguntou-lhe: 
— Quem sugeriu que eu obrigasse os bárbaros Dracan a re- 

cuar para as montanhas quando eles atacaram as fronteiras a 
leste do império?

Tudo o que ela tinha feito fora apontar o óbvio. O excesso de 
confiança dos bárbaros na cavalaria era claro. Assim como o facto 
de as áridas montanhas a leste acabar por matar os cavalos à sede. 
Se alguém era o estratega, era o pai. Ele estava a delinear uma 
estratégia naquele preciso momento, usando o elogio como meio 
de obter o que pretendia.

— Imagina como o império iria beneficiar se tu realmente 
trabalhasses comigo — disse — e usasses esse talento para asse-
gurar os territórios, em vez de analisar a lógica dos costumes que 
regem a nossa sociedade.

— Os nossos costumes são mentiras. — Os dedos de Kestrel 
apertaram o frágil pé do copo.

O olhar do pai fixou a mão tensa dela, e agarrou-a. De modo 
calmo, e firme, disse: 

— Estas não são as minhas regras. São as regras do império. 
Luta por ele, e ganha a tua independência. Não o faças, e aceita 
as tuas restrições. Seja como for, tu vives pelas nossas leis. — Ele 
levantou um dedo. — E não te queixes!

Kestrel decidiu então não dizer mais nada. Recolheu a mão 
e levantou-se. Lembrou-se de como o escravo usara o silêncio 
como arma. Ele tinha sido regateado, empurrado, dirigido, ava-
liado. Seria limpo, calçado, vestido. No entanto, recusara desistir 
de tudo.
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RKestrel reconhecia força quando a encontrava.

Tal como o pai. Os olhos castanho-claros dele fixaram-na.
Saiu do salão de jantar. Caminhou pela ala norte da casa 

até chegar a um conjunto de portas duplas. Abriu-as de par em 
par e apalpou o caminho no interior escuro em busca de uma 
pequena caixa prateada e uma lamparina a óleo. Os seus dedos 
estavam familiarizados com este ritual. Não tinha dificuldade em 
acender a lamparina de olhos fechados. Também sabia tocar de 
olhos fechados, mas não arriscaria falhar uma nota. Não hoje, 
não quando hoje já havia tido a sua quota de trapalhadas e erros.

Contornou o piano no centro da divisão, passando a palma da  
mão pela superfície plana e polida. Este instrumento era uma  
das poucas coisas que a sua família tinha trazido da capital. Tinha 
pertencido à mãe.

Kestrel abriu várias portas de vidro que davam para o jardim  
e inspirou o ar da noite, deixando-o encher os pulmões.

Mas cheirava-lhe a jasmim. Imaginava a sua pequena flor a de- 
sabrochar no escuro, cada pétala rígida, pontiaguda e perfeita. 
Voltou a pensar no escravo, e não sabia porquê.

Ela olhou para a sua mão traidora, aquela que se elevou para 
chamar a atenção do leiloeiro.

Kestrel abanou a cabeça. Não pensaria mais no escravo.
Sentou-se em frente da fila de teclas brancas e pretas do ins-

trumento, quase cem.
Este não era o tipo de treino que o pai tinha em mente. Ele 

referia-se às sessões diárias com o capitão da sua guarda. 
Bem, ela não queria treinar em Agulhas, ou em qualquer 

outra coisa que o pai achasse que ela devia aprender.
Os dedos pousaram nas teclas. Pressionou-as levemente, não 

com força suficiente para que os martelos no interior atingissem 
as cordas metálicas.

Respirou fundo, e começou a tocar.

A Maldicao do Vencedor.indd   31 21/06/16   15:23




