


Naquela altura achava que, se não fosse o penhasco, 
as nossas cidades seriam uma só e não haveria 
necessidade de nos encararmos uns aos outros  

com tanta ferocidade. Mas depois aprendi  
o que é o orgulho, a tradição e a profecia,  

e estas coisas são ainda mais duras do que pedra.



Para a minha mãe e para o meu pai. Naturalmente.

E para todos aqueles que já me contaram uma história.

Esta é a história que vos conto.
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OS ESCOLHIDOS

Somos aqueles que vieram depois do cometa.
Somos os que sobreviveram depois da Grande Onda.
Já fomos Os Escolhidos antes, e tínhamos muitas vozes.
Mas o povo que fomos misturou ‑se, como as gotas de água 

que se reúnem numa folha.
Por isso já não nos lembramos…
Quem…
Era quem.
Mas persistimos; estamos aqui, à espera. Estamos algures 

no meio, na casa d’A Sapiente: Ariadnis — escavada no interior 
rochoso do penhasco que se estende entre as duas últimas cida‑
des, na última ilha.

A localização é improvável: a rocha não devia conseguir 
projetar ‑se tanto no ar sem se desmoronar. A cidade de metal por 
cima devia desabar sobre a cidade das árvores por baixo. Mas nada 
disto acontece. Não devia ser possível, mas é.

Há um único caminho que une as duas cidades e começa ali, 
na escada mais alta que passa pelo alçapão da torre das corujas. 
Desce em espiral pelo pilar mais alto de Athenas e continua o 
seu caminho pelo penhasco. Passa para lá da entrada de Ariadnis 
e desce pela passagem oca que sobe pelos ramos mais altos de 
Metis.

O caminho é como um nervo: um sentimento, uma pro‑
messa de união, ainda que relutante; e esta sensação nunca foi 
mais forte do que agora.

Sabemos sempre quando os novos Escolhidos atravessam  
a passagem, porque o nervo fica subitamente incandescente.
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365 Dias

ATHENAS, CIDADE DOS NOVE PILARES

AULA

Como hoje é o meu aniversário, foram especialmente escolhidas 
17 corujas para estarem no parapeito da minha janela assim que 
o dia nascesse.

Consigo ouvir as aves a piar antes de lhes torcerem o pescoço. 
Depois ouço o murmúrio da sacerdotisa que as abençoa: «Que o 
conhecimento d’A Sapiente possa passar para A Escolhida neste 
dia do seu décimo sétimo aniversário, que encontre a melhor 
forma de a servir. Que encontre a melhor forma de servir a sua 
cidade. Que encontre a melhor forma de se servir a si mesma.»

Pestanejo ao acordar, estremecendo com o aroma do incenso 
que se sente por cima do cheiro quente e espesso do óleo e das 
especiarias, o que significa que o pessoal da cozinha já está a tra‑
balhar arduamente.

— Aula.
Ergo os olhos e vejo o Nadrik junto à porta.
— O que foi? — resmungo.
Ele cravou os olhos em mim. Uma pessoa não podia dei‑

xar de se questionar se ele já tinha nascido com aquela expres‑
são melancólica de «estou tão sobrecarregado mas não faz mal 
porque sou um mártir», ou se a cultivara apenas desde que o 
nomearam Anax — líder do nosso governo — quando eu tinha 
9 anos. Acho que o governo já se deve ter arrependido da nomea‑
ção, porque parece que não fazem grande coisa. O Nadrik diria 
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provavelmente que de qualquer maneira eles nunca foram de 
fazer grandes coisas, e eu teria de concordar, porque também 
não sei mais de política do que ele e, uma vez que o povo não está 
a tentar tirá ‑lo do trono, acho que está tudo bem…

— Encontramo ‑nos no pátio dentro de cinco minutos — diz 
ele. E vai ‑se embora.

— Oh, e já agora, feliz aniversário, Aula — resmungo entre‑
dentes.

Rastejo para fora da cama e tiro uma túnica que um dia já 
deve ter sido branca do meio das coisas todas que se acumulam 
no chão do meu quarto.

— E, se me permites, deixa ‑me dizer ‑te que te revelaste 
uma excelente Escolhida. Toda a gente na cidade é desta opinião.  
Eu sou, sem dúvida. És brilhante, Aula. Na verdade, agora que 
penso nisso, porque não ficas na cama?

Procuro um lenço e prendo todas as madeixas do meu cabelo 
ruivo demasiado comprido por baixo do tecido. O espelho torto 
com a moldura preta que o Nadrik me ofereceu no ano passado 
caiu do suporte há alguns dias e, se o quisesse levantar, teria de 
tirar algumas peças de roupa interior de cima e alguns pratos 
sujos que por ali estão. A avaliar pelos papos que sinto nos olhos, 
presumo que ver ‑me ao espelho não seja a experiência mais 
benéfica para o meu moral, por isso limito ‑me a esfregar o rosto 
com água e a agradecer à Sapiente por o facto de ser a Escolhida  
de Athenas não me obrigar a participar em nenhum concurso de 
beleza.

A minha melhor amiga, a Etain, faz ‑me uma emboscada no 
pátio, no exterior da torre do palácio onde vivo. Coloca ‑me ao pes‑
coço um colar feito por ela na sua oficina e entrega ‑me um livro 
que a mãe me mandou.

— A minha mãe queria vir cá abaixo, mas não havia nin‑
guém para ficar no lugar dela na casa do profeta — diz ‑me.

— São as desvantagens de ser a Profeta Principal — res‑
pondo, questionando ‑me se o meu sorriso é suficiente para a 
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convencer de que fico triste por a mãe da Etain, a Ashir, não me 
vir desejar um feliz aniversário pessoalmente.

É evidente que não convence, porque me dá um abraço.  
Ela cheira a metal e a cabelo chamuscado, e no ombro suave e 
castanho tem uma queimadura já a ficar negra.

— Festejamos mais tarde — diz ela baixinho, para ninguém 
nos ouvir. — Encontramo ‑nos no teu quarto às dez.

— Mal posso esperar — respondo, e fazemos um cumpri‑
mento idiota com os dedos que começámos a fazer quando tínha‑
mos, sei lá, 5 anos e que nunca nos passou. Depois o Nadrik faz 
o seu arrepiante passe de magia e aparece mesmo ao nosso lado.  
A Etain faz ‑lhe uma vénia porque a) ele é o Anax, e b) ela é a 
escriba dele, o que significa que é basicamente a sua assistente 
e tem de desempenhar uma série de tarefas inglórias que eu não 
gostaria de fazer.

— Senhor — diz ela.
— Lady Etain — diz ele.
— Espero que o dia seja bom para si — diz ela, e a voz muda 

instantaneamente do tom preguiçoso e abreviado com que fala‑
mos uma com a outra, para sílabas mais suaves que dão a impres‑
são de que está a mastigar as palavras.

— Igualmente — diz ele. — Vamos, Aula.
— Eu não sou nenhum cão — resmungo, mas ele já está a 

afastar ‑se.
Está tanto calor que a minha pele parece a casca de uma maçã 

a encolher num forno. Juro que o Nadrik está a ir pelo caminho 
que tem menos sombra, mas pelo menos podemos passar pelo 
sítio com a melhor vista, de onde se consegue ver o resto da cidade 
estendida à nossa frente.

A minha cidade é espantosa.
Disseram ‑me que os nove pilares que nos sustêm no ar eram 

feitos de nove árvores. Não sei exatamente como, mas as árvores 
continuam vivas, apesar de já não se parecerem muito com árvo‑
res. Agora estão forradas com metal e são ocas, para albergarem 
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as máquinas a vapor que fornecem energia aos nossos edifícios, 
aos sistemas de canalização de água e essas coisas. Cada um dos 
pilares suporta um enorme planalto — com a forma de uma tra‑
vessa de cozinha, mas com quase um quilómetro de diâmetro;  
e cada um deles tem o mesmo padrão concêntrico de ruas de sei‑
xos e casas caiadas. Acrescentando torres de vigia, chaminés e 
pilares, ligando cada um dos planaltos com pontes, plataformas  
e escadarias que se cruzam, aqui temos: Athenas.

Enquanto passamos pela vista, deixo ‑me invadir pela breve 
fantasia de descer as escadas até ao andar de baixo e fazer algu‑
mas agradáveis compras de aniversário, como fazem as pessoas 
normais, mas o sonho murcha bastante depressa à medida que 
viramos para a torre das corujas. A brisa que sopra dessa dire‑
ção fala ‑nos de todos os roedores mortos que as corujas da cidade 
comeram.

Quanto mais nos aproximamos, pior cheira. Curvo o pescoço 
com nervosismo enquanto sigo o Nadrik por baixo da porta em 
arco e questiono ‑me se alguma das aves de olhos brilhantes está 
danada comigo por causa daquelas que acabaram de ser mortas 
em meu nome. Fito os seus focinhos de olhos amarelos e expres‑
são de «se te mexeres, mato ‑te», e tento ganhar ‑lhes no jogo do 
sério. «Escutem», quero dizer ‑lhes, «não é que alguma vez tenha 
dito: “Então, o que eu gostava mesmo como presente de aniver‑
sário é uma coruja morta por cada ano que já vivi, e já que estão 
com a mão na massa, podem pendurar os cadáveres delas no exte‑
rior do templo do palácio”». As corujas nem se mexem. Talvez 
estejam apenas a fazer tempo. À espera de se vingarem no meu 
funeral, quando tiverem a minha cabeça para debicar, enquanto 
toda a gente medita sobre como a sabedoria do meu cérebro está 
a passar para elas e, através delas, para A Sapiente.

O Nadrik pigarreia, coisa que por vezes faz para me chamar 
a atenção, e sei que gostava de não precisar de o fazer, porque dá 
cabo do seu ar de misticismo. Está a abrir a porta do alçapão que 
existe no chão na torre das corujas e que nunca ninguém parece 
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conseguir descobrir (e, a avaliar pela quantidade de caca de coruja 
que se amontoa nela, nunca ninguém vai ser capaz de encontrar).

— Está bem, está bem — digo, como se não estivesse nem 
um pouco incomodada por ter de andar por cima daqueles ossos 
de rato todos.

Aproximo ‑me. Por baixo de nós está uma escada, depois uma 
plataforma e por baixo desta outra escada e outra plataforma. Este 
padrão repete ‑se indefinidamente. E todos os anos esforço ‑me por 
perceber o que estou a fazer: descemos pelo tronco oco da árvore 
que sustém esta plataforma a mais de um quilómetro e meio do 
solo.

O Nadrik volta a pigarrear e respondo ‑lhe com brusquidão.
— Está bem, pronto. Já estou a ir.
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METIS, CIDADE DAS NOVE ÁRVORES

JOOMIA

Acordo e lembro ‑me logo de que dia é. O ar sabe a calor e a adver‑
tência, mas ainda é cedo. Não está mais ninguém acordado.  
As minhas mãos tremem enquanto dobro os cobertores. Depois 
vou lavar o rosto. Escovar o cabelo.

— Feliz aniversário — diz uma voz.
Dou um salto e o Taurus solta a sua gargalhada efusiva. Tem 

um cesto nas mãos.
— Chá — diz ele, pousando o cesto para conseguir prender 

as tranças no cimo da cabeça. — Trouxe ovos de pássaro, pão de 
Eros. E até vou cozinhar para ti.

Sorrio com tristeza e abano a cabeça.
— Porque não? Ainda temos muito tempo antes de a Mathilde 

te vir buscar.
Volto a abanar a cabeça e aponto.
Ele vira ‑se e lá está a Mathilde, Anciã de Metis e minha men‑

tora, de pé na extremidade do ramo que dá acesso à minha cabana.
— Não pode esperar até depois do pequeno ‑almoço? — per‑

gunta o Taurus quando ela se aproxima de nós.
— Não sei — responde a Mathilde com brusquidão. — Pode‑

mos esperar mais 300 anos pela Escolhida?
— Oh, vá lá, Mathilde, só demorava 20 minutos.
— Por 20 minutos vale a pena arriscar a vida de todo um 

povo, Mestre Taurus?
— Ela precisa de tomar o pequeno ‑almoço — diz o Taurus, 

com uma expressão revoltosa. — É o aniversário dela.
— Mas ela lembra ‑se daquilo que esperam dela! — rosna a 

Mathilde. — Que é mais do que posso dizer de si.
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O Taurus olha para mim com uma expressão furiosa, como 
quem quer dizer: «Vá lá, diz ‑lhe tu.»

Por um instante fico a sentir ‑me incandescente e frustrada, 
na iminência de deixar cair as lágrimas que só aparecem quando 
estamos incandescentes e frustrados. Porque o meu sonho era 
ter uma voz — uma voz de verdade para os poder surpreender 
em momentos como estes. Mas, em vez disso, só tenho uma voz 
que consigo projetar mentalmente e que apenas um punhado de 
pessoas ouve — incluindo estas duas.

Vamo ‑nos embora, Mathilde, digo.
— Então vamos lá — resmunga ela.
O Taurus agarra ‑se ao cesto como se o tivesse ferido fisica‑

mente. Toco ‑lhe no braço.
Desculpa, peço, mas ele não me responde.

Costumava ter um sonho em que andava a voar ao longo da costa 
da nossa ilha, a olhar para terra.

As duas últimas cidades do mundo: as nove árvores da minha 
cidade, cujos ramos roçavam a parte de baixo do penhasco que pai‑
rava sobre nós. Por cima do penhasco ficava a outra cidade, Athenas, 
cujas nove árvores quase não justificam o nome, porque já não têm 
ramos e os troncos estão enfiados dentro de duras cintas de metal. 
Se não fosse pelo facto de as raízes destas árvores continuarem a 
crescer grossas e saudáveis dentro do próprio penhasco, onde se 
emaranham nos ramos cimeiros das nossas árvores, poder ‑se ‑ia 
pensar que estavam mortas.

Naquela altura achava que, se não fosse o penhasco, as nos‑
sas cidades seriam uma só e não haveria necessidade de nos enca‑
rarmos uns aos outros com tanta ferocidade. Mas depois aprendi 
o que é o orgulho, a tradição e a profecia, e estas coisas são ainda 
mais duras do que pedra.

Penso nisto enquanto a Mathilde me leva para longe da minha 
cabana em direção ao alto, pelas passagens ocas do penhasco que 
se ergue no cimo da nossa floresta — estas são as árvores mais 
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altas que alguma vez viram, os seus ramos estendem ‑se à nossa 
frente num entrançado tão grosso que nem se consegue ver até 
onde eles cresceram. Esta é a minha cidade. Esta é Metis.

Se semicerrar os olhos, ainda consigo ver o vulto minúsculo 
do Taurus nos ramos mais periféricos a ver ‑nos partir. Mas depois 
temos de virar para cima pelo túnel do penhasco e o espaço que 
me rodeia comprime ‑se até só haver pedra negra e escuridão.

— É um dia entusiasmante — diz a Mathilde, e ouço o tilin‑
tar das suas pulseiras quando bate as palmas. A luz aparece no 
meio das suas mãos compridas e bem conservadas, para se espa‑
lhar a seguir à nossa volta em nuvens carregadas. Ela agita as três 
tranças compridas que lhe caem sobre as costas, e o rosto estra‑
nho e antigo sorri ‑me. Parece estar à espera de que diga alguma 
coisa — talvez que concorde com ela: Sim, é um dia muito entu‑

siasmante, não é?

Assinto com a cabeça, só para lhe agradar, e ela dirige ‑me um 
olhar conhecedor.

Estou ótima, digo. Mas não estou. Sinto a garganta apertada. 
E as minhas entranhas estão amargas como fel.

Caminhamos. O túnel vai subindo gradualmente numa espi‑
ral apertada que me faz doer os músculos das pernas. Depois de 
darmos várias voltas para cima, sinto ‑o: aquele puxão no meu 
plexo solar. Paro de subir e ranjo os dentes.

A Mathilde olha para trás.
— Joomia? — chama ‑me.
Não é nada, respondo. Ela vem aí. A outra Escolhida.
— Consegues senti ‑la — diz a Mathilde.
Abano a cabeça porque ela está a olhar para mim como se eu 

tivesse subitamente uma explicação para este fenómeno que sinto 
todos os anos neste dia.

Ela este ano está… mais forte, respondo.
A Mathilde comprime os lábios.
— Anda — diz —, temos de continuar.

*
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A subida demora uma eternidade, mas nós, metisianos, não 
somos novatos na arte de subir. Acabamos por chegar ao estranho 
local no túnel. À nossa frente, a espiral estende ‑se até onde a vista 
alcança. Para a direita, o espaço alarga ‑se e forma uma espécie de 
gruta circular.

— Ele está atrasado, mais uma vez — diz a Mathilde, e solta 
uma espécie de grunhido enquanto se encosta à parede do túnel.

Olho para a gruta, onde se situa a porta para Ariadnis. Há 
uma porta em arco — a entrada para a casa d’A Sapiente, contor‑
nada por orbes pálidas de minerais incrustadas na rocha. Quando 
dou um passo na sua direção, os símbolos da porta brilham, como 
se tivesse passado um raio de luz por cima deles.

— É capaz de ser sensato dar uma vista de olhos, miúda — 
diz a Mathilde.

Mas tenho medo de sair da bolha de luz que ela criou.  
A única coisa que me apetece fazer é voltar para trás. Quero o 
calor do ar de verdade a rodear ‑me, quero o Taurus a fazer ‑me rir 
e o aroma do sabonete que a Ada faz todos os anos para me dar.

— Não estejas nervosa — diz ela. — Tu este ano deste o teu 
melhor.

Mas estou realmente nervosa. Se os antigos Escolhidos não 
me aprovarem, se não aclamarem o que aprendi, então é o fim. 
Athenas vai ganhar o livro d’A Sapiente e a nossa ilha será deles. 
Depois de nove gerações, eu serei a causa da derrota de Metis.

A Mathilde olha de relance para o cimo da passagem, como se 
tivesse ouvido alguma coisa. Mas, quando ninguém aparece, diz:

— Diz ‑me o que sabes sobre a forma como os Escolhidos 
surgiram, Joomia.

AULA

— Diz ‑me o que sabes sobre Ariadnis e os seus guardiães, Aula — 
diz o Nadrik enquanto descemos cada vez mais fundo no penhasco.
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— Porquê? — pergunto.
— Porque te estou a pedir.
— Mas tu sabes o que eu sei sobre ser um dos Escolhidos  

— digo bruscamente. — Foste tu quem me ensinou.

JOOMIA

Contorço ‑me com irritação.
Mathilde.
— Porque não? É sempre bom relembrar por que motivo 

estás aqui.
Acho que pelo menos assim me vou distrair dos nervos que 

me assolam. Fecho os olhos e penso em tudo o que aprendi de 
cor:

Na nossa era houve nove Escolhidos de que há registo. 
Desde que a Grande Onda cobriu o mundo, desde que os nossos 
antepassados vieram para este lugar — a última ilha em Erthe 
— que cada geração tem um Escolhido. Quando os antepas‑
sados chegaram, lutaram entre si sobre como construir o novo  
mundo: deviam manter a indústria que outrora dominara o pla‑
neta, ou deviam começar de novo, abraçando um modo de vida 
mais natural?

AULA

— E andaram todos danados uns com os outros durante muito 
tempo…

— Aula — avisa o Nadrik. Reviro os olhos, mas continuo.
— Até que decidiram que não conseguiam resolver as suas 

diferenças e o mais acertado era construírem as respetivas cida‑
des em separado. Foi então que encontraram este penhasco com 
nove árvores vishaal que cresciam por baixo da rocha, e nove que 
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cresciam por cima dela. O que me parece um pouco conveniente 
de mais, mas enfim.

— Aula.
— Metade dos antepassados decidiram ir para o cimo do 

penhasco e formaram Athenas. Esvaziaram os troncos das árvo‑
res e encheram ‑nos com máquinas que seriam alimentadas por 
vapor. A outra metade dos antepassados foi viver sob o abrigo 
das outras nove árvores por baixo do penhasco e fundaram uma 
cidade chamada Metis.

JOOMIA

Mas a separação não fez com que os seus desacordos se extin‑
guissem, principalmente quando Athenas começou a construir 
estruturas cada vez mais faustosas e a gastar desmedidamente os 
recursos da ilha. Pouco tempo depois, as duas cidades estavam 
novamente em guerra.

AULA

— … A guerra prolongou ‑se por muitos anos, o que é, de facto, 
surpreendente, uma vez que Metis é feita de madeira, e não sei 
como ninguém se lembrou de lhe atear simplesmente fogo.

O Nadrik faz um som impaciente.
— Aula, sabes perfeitamente que os pilares de Athenas tam‑

bém são feitos de madeira. E tenho a certeza de que te lembras de 
que as árvores vishaal são naturalmente fortificadas. Se assim não 
fosse, como poderiam ter ‑se tornado as árvores mais altas deste 
clima? Não podem simplesmente ser queimadas.

Paro para pensar nisto. É possível que alguém já mo tenha 
dito numa aula qualquer. A questão é se estava a ouvir ou não.

— Continua — diz o Nadrik.
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— Então, a guerra arrastou ‑se. E cada povo reduziu ainda 
mais a sua população, o que, tenho a certeza, era exatamente o que 
eles queriam que acontecesse.

— Aula.
— Está bem, está bem. Enfim. A guerra entre ambos os 

povos acordou O Sapiente.

JOOMIA

Há muito tempo que Ela dormia no penhasco, mas as guerras 
perturbaram o Seu sono.

Eu sou a Deusa desta ilha, disse. O que querem com toda esta 
luta? Como se atrevem a vir perturbar o equilíbrio que aqui reina?

Ó Sapiente, disseram os antepassados. Se és a verdadeira 
Deusa desta ilha, diz ‑nos quem é mais digno dela.

Devem provar o vosso valor, disse A Sapiente. O que mais valo‑
rizo neste mundo é a sabedoria.

AULA

— E então Ele decretou que durante as nove gerações seguintes 
os antepassados escolheriam um Escolhido que dedicaria a vida 
a provar o seu valor. O Escolhido, fosse rapaz ou rapariga, seria 
aquele que nascesse com a forma de um cone de vishaal marcado 
no corpo, para simbolizar as árvores que cada cidade tinha como 
base. — A minha mão move ‑se inconscientemente para o sinal 
que tenho na nuca e estremeço.

— Continua — diz o Nadrik.
— No décimo oitavo aniversário, cada um dos Escolhidos 

viaja até ao interior do penhasco onde O Sapiente vive e entra na 
Sua casa, Ariadnis. Uma vez lá, vão completar uma tarefa para 
Ele, e é lá que vão morrer.
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»Nenhum outro a não ser o Escolhido pode fazer isto e a 
desgraça cairá sobre aqueles que forem suficientemente loucos 
para tentarem entrar em Ariadnis sem a marca do Escolhido no 
seu corpo. A primeira cidade a produzir um Escolhido seria Metis 
e a seguir Athenas, e assim sucessivamente, até que oito gerações 
completassem as tarefas d’O Sapiente. Quando isso acontecesse, 
ambas as cidades produziriam um Escolhido ao mesmo tempo: 
alguém que represente a cidade numa competição pela derradeira 
graça d’O Sapiente.

JOOMIA

O vencedor, disse Ela, ficará com o meu livro.
— E o que tem esse livro, Joomia? — perguntou a Mathilde, 

como se não soubesse a resposta.
É o Livro da Omnisciência, respondo. Um livro que concede 

àquele que o ler toda a sabedoria do mundo. O Escolhido que 
ganhar o livro ganha a guerra. Seria difícil — os Escolhidos teriam 
de ser treinados e preparados, e por este motivo A Sapiente iria 
apenas conceder ‑lhes o acesso a Ariadnis no dia do seu décimo 
oitavo aniversário. Vou abençoar os Escolhidos com alguns poderes, 
para as suas oportunidades serem equivalentes, prometeu A Sapiente, 
e depois disse: Uma vez que não posso confiar ‑vos as minhas terras, 
já não têm autorização para se movimentarem entre elas. Ficarão 
confinados às respetivas cidades a partir deste dia e até os últimos 
Escolhidos completarem as suas tarefas.

AULA

Chegámos ao que parece ser o fim das escadas e estamos agora 
no que parece um corredor frio e escuro que cheira a humidade 
e silêncio. Em comparação, acho que prefiro a torre das corujas.  
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À minha esquerda consigo ver a passagem que dá acesso ao exte‑
rior do penhasco, para fora das cidades, onde se situa o resto da 
ilha — a grande floresta que vejo de Athenas e o oceano.

Já ouvi histórias sobre o que acontece às pessoas que tentam 
sair. Nove dias depois de partirem, regressam a gemer de fome e 
aparentemente sem qualquer lembrança do que lhes aconteceu 
enquanto estiveram fora. Não importa que se tente sair da cidade 
através de escadas de cordas, de plataformas ou de qualquer outra 
coisa que nos ocorra. Nove dias depois as pessoas acabam aqui, 
neste corredor, sem nada para contar sobre o que viram lá fora ou 
o que fizeram. Dá ‑me vontade de tentar sair também. Para ver se 
realmente não se consegue escapar da nossa cidade.

Podia fazê ‑lo. Mas, no fundo, sei que só há uma forma de 
sair daqui. Tenho de ganhar o livro. E a única forma de fazer isso 
é provar que sou melhor do que a Escolhida de Metis. Tenho de 
provar que a minha cidade é mais digna do que a dela; mais mere‑
cedora da oportunidade de dar a esta ilha a forma que ela devia ter. 
Esse é um trabalho meu. Ó Sapiente, ajuda ‑nos.

JOOMIA

É por esse motivo que vimos aqui todos os anos no dia do nosso 
aniversário, desde que fizemos 9 anos, para provar aos Escolhidos 
que vieram antes de nós que ainda somos dignas, que somos ver‑
dadeiras adversárias, que continuamos a aprender.

Da curva do túnel surge o som de passos. A Mathilde ergue‑
‑se tão depressa que imagino que os seus velhos membros tenham 
estalado e juro que até as pulseiras estão eriçadas.

Depois aparece um homem. Traz vestidos uns trajes que já vi 
em alguns mensageiros e que sei que são as roupas de Athenas. 
Uma túnica cinzento ‑escura, com um cinto na cintura e um manto 
comprido traçado por cima do ombro. O cabelo preto e ralo está 
elegantemente apanhado na nuca. É o Nadrik, o Anax de Athenas.
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Tenho muito pouco tempo para o admirar até ela aparecer 
atrás dele.

E, pela primeira vez neste ano, inspiro verdadeiramente.

AULA

Ela sou eu.
Tem o rosto comprido, o peito pequeno, as ancas largas e as 

pernas fortes. O cabelo é como a ponta de uma corda desfiada. 
Tem sardas como pintas sobre um lençol.

Ela sou eu. Mas não é.
É como se alguém tivesse uma fotografia minha e a pintasse 

com cores diferentes, e o que mais me irrita nisto é que ela teve 
obviamente sorte nas cores que lhe calharam. O cabelo é de um 
tom bonito de ébano, quando o meu é um ruivo aguado — que 
nem seria muito mau se não tivesse feito com que parecesse não 
ter sobrancelhas, que só se notam se as pessoas estiverem muito 
perto de mim, com os olhos semicerrados. A pele dela também 
tem a decência de se situar num tom médio de amêndoa, que é 
mais ou menos a cor de todos os habitantes que restam em Erthe. 
Pronto, está bem, eu também não sou branca como um ruivo do 
Velho Mundo, mas comparar o meu tom amarelado de pele com 
o tom acastanhado dela não é exatamente uma grande prova de 
autoconfiança.

Questiono ‑me o que pensará ela de mim. É difícil perceber 
porque a expressão do seu rosto faz‑me lembrar uma porta sem 
maçaneta.

Mas algures no fundo de mim tenho a sensação de que toda a  
tensão que existia no meu corpo vai saindo aos poucos. Quando  
a vejo, aquela dor que sinto durante o ano inteiro parece… desa‑
parecer simplesmente. Será porque somos as duas as Escolhidas? 
Será porque estamos na presença de Ariadnis? Não sei. Ocorre‑
‑me perguntar se somos gémeas ou qualquer coisa do género, 
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mas depois percebo que não importa: seja como for, vou ter de a 
derrotar.

Ficamos a olhar uma para a outra durante muito tempo, mas 
ela desvia os olhos primeiro. Olho rapidamente para o Nadrik, 
para ver se ele reparou na minha vitória, mas ele está ocupado no 
seu próprio concurso de olhar fixo contra a Mathilde.

— Mathilde — diz finalmente, cheio de cortesias.
— Humm — responde ela. — Vieste.
Ela é mais alta do que ele, o que é impressionante, e tem uma 

postura ainda mais altiva do que a Ashir, o que é mais impressio‑
nante ainda.

— Naturalmente — responde o Nadrik. A seguir trespassa a 
outra Escolhida com o olhar e de repente ela já não se parece nem 
um pouco comigo, porque fica com uma expressão de ratinho 
assustado no rosto. Acho que devia dar ‑lhe algum crédito porque 
às vezes até eu fico intimidada com o olhar dele, mas por agora 
sinto ‑me satisfeita porque, pelo menos em comparação com ela, 
vou parecer mais forte aos olhos do Nadrik.

— Ayla — diz a Mathilde, assentindo com a cabeça na minha 
direção, enganando ‑se no meu nome pelo sétimo ano consecutivo.

— É «Aula». Diz ‑se «Ô ‑LA» — respondo, fitando ‑a só para 
vincar a minha posição.

A sua boca estremece e por um instante julgo que está pres‑
tes a sorrir.

JOOMIA

O Nadrik diz:
— Sabem que, enquanto as últimas Escolhidas, têm uma 

forte responsabilidade para com o vosso povo. Têm de o proteger 
quando o perigo se aproximar. Têm de o guiar quando a sua deter‑
minação vacilar. Têm de o ajudar em tempos de necessidade. Ele é 
vosso e vocês são dele. Vocês são o seu farol, o seu símbolo.
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Embora ele diga estas coisas tal como elas vêm nas escrituras 
— exatamente como faço quando conto a história d’A Sapiente —,  
pressinto uma intenção nas palavras. Ó Sapiente, deixa ‑me ser o 
que devo ser. Um farol, um símbolo para o povo. Deixa ‑me encon‑
trar essa força. Tento agarrar ‑me com unhas e dentes aos meus 
nervos em franja.

A Mathilde diz:
— Guiámo ‑las da melhor forma que soubemos, seguindo 

sempre as instruções que nos deixou A Sapiente.
O Nadrik estremece, presumivelmente por causa deste 

minúsculo pormenor: Athenas e Metis têm noções muito diferen‑
tes d’A Sapiente, sendo que a principal é que eles acreditam que é 
um Deus. E nós acreditamos que é uma Deusa. Nunca tive muita 
certeza se é importante o género d’A Sapiente, mas…

— Este ano, como em todos os anos em que foram a Ariadnis, 
terão de apresentar os vossos conhecimentos aos Guardiães. 
Sabem o que significará se não atingiram um nível aceitável de 
sabedoria e força.

A Aula endireita ‑se e por instantes tenho a perceção de 
como ela é parecida comigo: como também ela tem um sinal 
pequeno por cima do lábio superior, como os dedos são com‑
pridos e nodosos como os meus, e como abana a perna quando 
está nervosa.

Por um estranho e vertiginoso segundo, apetece ‑me pegar‑
‑lhe na mão, para partilharmos a força. Mas depois ela avança em 
direção ao arco e apresso ‑me a segui ‑la.

Não serei a mais fraca das duas. Não serei a mais fraca das 

duas.
Ao olhar para ele, não se percebe que é uma porta. Parece 

apenas o contorno de um arco esculpido na rocha, com nove bolas 
cor de pérola feitos não sei de que mineral.

A Aula coloca a mão na bola de mineral mais perto de si.  
Eu obrigo os meus ombros a pararem de tremer e ponho também 
a mão direita na bola oposta.
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As nove bolas começam a brilhar e parecem ter ganhado 
vida, como se fossem folhas que se viram na direção do sol.

E então os meus sentidos fecham ‑se sobre si mesmos.  
Os sons afastam ‑se, a visão desvanece ‑se na escuridão e os chei‑
ros evaporam ‑se.

OS ESCOLHIDOS

Cegas, sem sentidos, a Aula e a Joomia caminham na nossa dire‑
ção. O medo de ambas é amargo.

— Olá? — chama a Aula.
o que aprenderam este ano?, perguntamos.
A Joomia não responde, ambas as raparigas estremecem,  

e os detalhes do ano que passou são murmurados como a pele de 
um tambor que vibra.

Escutamo ‑las. Durante nove anos fizeram o que fazem hoje, 
trouxeram ‑nos os frutos das suas lições. Aprender de cor não é tão 
simples como responder a uma pergunta, como os seus professo‑
res presumem.

É o facto de a Joomia ter aprendido a falar com as trepa‑
deiras que mantêm as pontes da sua cidade vivas. São os erros.  
É o partir dos galhos com a frustração. É o tentar de novo. É o facto 
de a Aula aprender a lutar e a apaixonar ‑se. É o constrangimento 
da vergonha e do ciúme; o riso e a dúvida, a solidão e a reprovação 
dos pais. São os novos ritmos, as novas perspetivas. E este ano, 
mais fortemente do que em qualquer outro, é a experiência sufo‑
cante de arcar com as esperanças, sonhos e expetativas de tantas 
pessoas.

aprenderam ambas muito bem. vamos conceder a marca 
às duas.

Inclinamo ‑nos para a frente e materializamo‑nos numa forma 
física. Golpeamos ‑lhes os pulsos, que já ostentam as oito linhas dos 
oito anos de aprendizagem.
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este é o último ano, dizemos. no próximo ano irão re‑
gressar a nós. irão competir em ariadnis pelo livro do vos‑
so deus.

A Joomia assente com a cabeça.
— Está bem — diz a Aula com um encolher de ombros.
E agora, o conselho.
as vossas cidades tornaram ‑se corruptas. as vossas 

cidades não aprendem como deviam com os escolhidos. des‑
prezaram a sabedoria e confiaram no poder. devem dar o 
vosso melhor para mudar esta situação.

As duas raparigas parecem ficar chocadas. Quase temos 
vontade de rir. Dezassete anos e tanta responsabilidade indese‑
jada.

devem entender: a chave está no equilíbrio. equilíbrio. 
se as duas não se unirem antes do dia do vosso décimo oitavo 
aniversário, antes do dia da nona tarefa, não restará nada 
para salvar.

— O quê? — pergunta a Aula com brusquidão. — Não res‑
tará nada? O que significa isso?

significa que devem controlar a direção da sabedoria.
— Controlar? Como? — insiste ela.
Mas esta é uma pergunta a que devem responder.
lembrem ‑se: juntas são mais fortes.
E retiramo ‑nos.
Empurramo ‑las para fora do nosso mundo.
Uma vez lá fora, observamo ‑las a cambalear, a recuperar ‑se, 

a olhar uma para a outra. Os seus mentores estão atordoados. 
Nunca tinham visto as suas pupilas a serem puxadas para o inte‑

rior de Ariadnis. Antes permitíamos apenas que as nossas vozes 
fossem escutadas.

Olhamos para dentro de nós. Terá sido suficiente? Ajudará? 
Irão lembrar ‑se do que dissemos? Elas são o que resta da Huma‑
nidade no mundo… é tão delicada.

juntas são mais fortes, murmuramos para que nos ouçam.
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Irá esta ideia criar raízes? Conseguirão aprender?
Elas são as Escolhidas e são fortes. Mas os Escolhidos são 

sempre fortes.
Esse nunca foi o problema.




