


Para Sally Graham e Stella Clarke.

Duas mães que, como a Ashir, já morreram  

mas que deixaram pessoas muito boas  

para seguir os seus passos.
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prólogo

Etain

Continuo a regressar a esta recordação que guardo de ti, mãe…

Estava na cozinha da casa da profetiza, a limpar pratos de 

madeira com manchas escuras de vinagre e azeite, a colocar pés 

de tomate na compostagem e a embrulhar novamente a fruta 

em pedaços de tecido. Tu continuavas sentada à cabeceira da 

mesa. A discussão que tinhas acabado de ter com a Aula ainda 

pairava no ar, como o cheiro a pão queimado. A Aula tinha dado 

um murro e aberto um buraco na porta de casa de um antigo 

namorado ou qualquer coisa parecida com isso. Era uma peripé-

cia bastante comum para a Aula e também era bastante comum 

que lhe fizesse o velho discurso: Tens a responsabilidade de saber 

controlar melhor os teus instintos.

O que já não era tão comum era o facto de continuares ali 

sentada, como se estivesses demasiado cansada para te mexeres. 

Como se a discussão tivesse sugado toda a tua energia. Sempre 

trataste a Aula como se ela fosse uma de nós, e era. A Aula era a 

minha melhor amiga, mais do que isso, era como minha irmã, 

por isso as discussões entre nós as três iam existir sempre. Mas 

daquela vez foi diferente.

Tinhas Visto alguma coisa? Tento lembrar -me do teu rosto 

naquele momento: as rugas de aborrecimento em volta da boca 

e dos olhos, a expressão carregada da testa, os fios de cabelo 

grisalhos por entre os caracóis pretos fechados. Foi por isso que 
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ficaste sentada à mesa, porque sabias que era a última discussão 

que alguma vez teriam?

Poucas horas depois, foste aos aposentos da Aula no palácio 

para fazeres as pazes com ela. Ali, tiveste uma visão tão forte 

que te enfraqueceu o suficiente para que ficasses internada na 

enfermaria durante o resto da tua vida.

Quantas vezes já me tinhas falado dos perigos da profecia?

A maior parte das vezes, Etain, dizias, o futuro é feito ape‑

nas de fragmentos e vislumbres, como as coordenadas de um mapa. 

Mas, outras vezes, uma profetisa tem uma visão que a deixa Ver 

não apenas as coordenadas, mas toda a estrada tortuosa que compõe  

o destino de alguém. E é aí que reside o perigo. Os olhos humanos não 

estão adaptados para olhar para o mundo dessa forma, e mergulhar 

tão profundamente nas visões pode destruir ‑nos a mente.

No entanto, sabia que ultimamente estavas a tentar abrir -te 

a este tipo de visões, que tentavas Ver alguma coisa que pudesse 

ajudar a Aula, o Taurus ou a mim.

As restantes profetisas já tinham ido para a cama. Agora só 

estávamos eu e tu.

Acabei de limpar a mesa.

— O que foi, mãe?

Continuaste perfeitamente imóvel, com o punho pressio-

nado contra a boca em sinal de concentração. Quando ergueste 

os olhos, tive a sensação de que estavas a organizar os pensa-

mentos mas que eles não queriam ceder sem dar luta.

— Estou só aqui a pensar — disseste.

— Estás preocupada — corrigi.

Enrugaste o nariz para dizer que sim.

— A Aula vai ficar bem, mãe — respondi. — Ela só acha 

que ninguém a entende. Ela não sabe que há outras pessoas 

além dela que também têm uma profecia.
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A Aula podia ter nascido para unir o povo da nossa cidade, 

Athenas, e o da cidade rival, Metis, mas eu nasci para liderar 

ambos os povos num futuro que combinava numa só as duas 

culturas aparentemente opostas. Fizeste -me trabalhar para isto 

durante toda a minha vida. Fizeste -me aprender com o Nadrik 

todos os truques de liderança que podia ter aprendido e colocas-

te o Taurus lá em baixo, em Metis, para ele absorver tudo o que 

pudesse da sua líder, a Mathilde, para depois me relatar tudo  

o que tinha aprendido. Sabia que toda a tua vida tinha sido dedi-

cada a estes dois objetivos: que o nosso povo fosse unido e que a 

pessoa que o liderasse fosse da tua confiança. Mas eu era só uma 

miúda pequena, mãe. E a única coisa que queria era a tua atenção.

— Desculpa, querida, o que disseste?

Senti o rosto a aquecer e fiquei aborrecida comigo mesma. 

Repeti, desta feita sem acrescentar mais nada.

— A Aula vai ficar bem, mãe.

— Sim, sim, eu sei. Tu vais cuidar dela, Etain.

Não sei bem porquê, mas isto deixou -me com uma sensa-

ção estranha na barriga, porque parecia que não estavas a falar 

da discussão. Parecias estar a falar de algo que aconteceria a lon-

go prazo.

Acho que adivinhei a tua intenção porque começaste a es-

tender os braços e a bocejar de forma teatral.

— O que queres dizer com isso, mãe? Aonde é que vais?

Acenaste -me com uma mão.

— Oh, querida, sabes o que quis dizer. Sou uma figura ma-

terna. As irmãs conseguem chegar muito melhor umas às ou-

tras do que as mães.

Mas não era isso que querias dizer, eu sabia que não era. 

Hesitei, questionando -me se devia preocupar -me e esperando 

não ter de o fazer. Tu vais cuidar dela, Etain.
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— Quando é que vou cuidar dela, mãe? O que quiseste di-

zer com isso? Será quando… for eu a líder?

Massajaste vagarosamente a pele em volta dos olhos com a 

ponta dos dedos.

— Bem, sim, acho que sim. Mas quando fores líder vais ter 

de cuidar de toda a gente, não apenas da Aula.

Franzi o sobrolho.

— E tu… onde estarás?

Nunca me ocorreu que já não estivesses aqui connosco. 

Mas naquele momento era como… como se já tivesses visto o 

futuro.

Seguiu -se um silêncio terrível enquanto baixavas as mãos. 

Estavas com um ar assustado. Como se realmente não soubes-

ses o que ia acontecer. Mas depois sorriste.

— Vou estar a resolver as trapalhadas — disseste. — Agora, 

tira lá essa expressão do rosto, não sejas tola. O que vais fazer 

hoje?

Suspirei, pensei em combater a mudança de assunto, mas 

quando olhei para os teus olhos desisti da ideia.

— Bem, a Aula acabou de passar por um fim de relação 

bastante conturbado.

— E então?

— Então, tens a chave da adega, não tens?

Fungaste.

— Bem, não recomendaria com toda a certeza que pro- 

curasses a chave por cima do lintel.

— Devias desencorajar -me — respondi.

— Julgo que vais acabar por aprender a desencorajar -te a ti 

mesma mais depressa do que eu seria capaz de te persuadir — 

respondeste.

Soltei uma gargalhada.
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*

Quem me dera ter sabido na altura que aquela seria a nossa 

última conversa.

Da vez seguinte que te vi, estavas nos braços da Aula, a ser 

levada para a Curandeira -Mor, a Phythia. As redes de cicatrizes 

em redor dos teus olhos brilhavam.

E poucos meses depois estavas morta.



I
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Etain

Sou a Anassa: a líder dos humanos que ainda restam na última 

ilha de Erthe, e hoje vou conduzir -nos para casa. Estou de pé 

na clareira para onde canalizei todas as energias do meu povo 

durante mais de um ano. À minha frente tenho as nove árvores 

vishaal.

É difícil descrever o seu tamanho: demoro dez minutos a 

contornar o tronco de uma delas. Não consigo aproximar -me 

dos troncos sem trepar as enormes raízes que saem do chão 

como se fossem serpentes. Mais para cima a casca é suave, mas 

aqui em baixo está tão estalada como o solo do deserto, e cheia 

de líquenes.

Não falta muito para a alvorada e para o calor que a acompa-

nha: já consigo sentir o aroma das ervas que enchem o matagal, 

à medida que a floresta que as rodeia começa a despertar, liber-

tando a sua capa de orvalho noturno.

Olho para cima. Já se passou quase um ano desde que o 

meu povo chamava casa a estas árvores, mas na altura eram 

muito diferentes. Toda a ilha era diferente. As árvores vishaal — 

as mesmas para onde estou a olhar agora — eram mais peque-

nas, cresciam apenas até roçarem na parte de baixo do penhasco 

que se estende por cima delas.

Antes, os ramos que agora estão sobre mim serviam de casa 

a milhares de pessoas — cada uma das árvores estava ligada às 
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outras por uma rede de escadas de corda e pontes de madeira 

viva, trepadeiras e magia natural.

A minha própria cidade, Athenas, ficava sobre a face do pe-

nhasco.

Não se conseguia perceber que os nove pilares de Athenas 

eram árvores, porque a casca dos troncos tinha sido completa-

mente removida e substituída por uma cobertura de metal que 

ia desde a raiz até à copa. Costumava perguntar à minha mãe 

onde tínhamos encontrado tanto minério para cobrir os tron-

cos. Sei que a ilha é de origem vulcânica, evidentemente — era 

por esse motivo que a energia que alimentava a cidade vinha do 

vapor. A minha mãe nunca teve uma resposta satisfatória para 

me dar: nunca ninguém teve. Também nunca ninguém vivera 

fora dos limites das cidades, fosse porque estavam protegidas 

por feitiços de proteção ou porque as pessoas eram realmente 

teimosas. Nunca ninguém lá viveu até agora. Até chegar o nosso 

tempo.

A primeira vez que vi Athenas ao longe senti uma enorme 

estranheza — os pilares eram como nove galhos com pratos em-

poleirados no topo.

Como já disse, Athenas apoiava -se na superfície do penhas-

co, mas era tão estranho ver como a formação rochosa era fina 

— como podia ter suportado a cidade com tantas passagens es-

cavadas no interior da rocha? E isto para não falar de Ariadnis 

— o local onde a Aula e a Joomia, a Escolhida de Metis, tinham 

de ir para obter o Livro da Sabedoria e provar que uma delas era 

mais digna de o receber do que a outra.

Foi aqui que começou a mudança. Quando a Aula e a Joomia  

fizeram com que as árvores crescessem e se fundissem nos 

pilares, o penhasco desabou. Os planaltos que ficavam por 

cima dos pilares ruíram. Tanto metisianos como athenesianos  
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perderam as suas casas. A quantidade de destroços para limpar 

em volta das novas mega -árvores era gigantesca: rocha, enor-

mes fragmentos de metal, destroços dos edifícios, livros, velhas 

estruturas de captação de água, mobílias, enfim, um pouco de 

tudo. As limpezas finalmente chegaram ao fim há cerca de  

um mês.

E hoje estamos finalmente a dar os primeiros passos para 

nos instalarmos de novo nas nossas casas. Sugo os dentes com 

aborrecimento, porque antes de isso acontecer ainda há várias 

rondas para fazer.

As rondas são, no fundo, andar a inspecionar o trabalho  

de toda a gente no acampamento, sem ninguém se aperceber de 

que o faço. É uma verdadeira forma de arte: tenho de sorrir para 

este, encorajar aquele, sugerir melhoramentos, oferecer orien-

tação. Tenho de me desviar de todas as críticas veladas que as 

pessoas foram armazenando sobre mim como se fossem muni-

ções. Quase todos os adultos deste acampamento têm a ideia de  

que, se lhes fosse dada a oportunidade, fariam um trabalho  

de liderança melhor do que o meu.

Reúno todos os meus pensamentos dispersos enquanto ca-

minho, arranjo -os na cabeça como se fossem cabelos soprados 

pelo vento, faço uma trança com eles para ninguém conseguir 

lê -los no meu rosto. Aprendi isto com a minha mãe, que o fazia 

ainda melhor do que eu.

Este é o acampamento. O sítio onde vivemos agora. Acho 

que é um local bastante bom: fica a alguns quilómetros da praia 

nordeste. Está sobre uma pequena colina, ao longo do rio. Foi 

mais fácil montá -lo aqui. A ilha quase não tem um sítio onde não 

esteja a nascer algum tipo de folhagem, mas nesta extremidade 

a terra é mais arenosa, mais rochosa e povoada apenas por al-

guns arbustos e ciprestes angulosos. Desde que nos instalámos  
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aqui, tem sido uma trabalheira estabelecer o abastecimento de 

água, as tarefas de latrina e a escala para cozinhar.

Completo o meu circuito habitual pelo acampamento e enrolo 

a porta da minha tenda. A Curandeira -Mor, Phythia, está mesmo  

à entrada, a fazer chá. Ela cuidou muito bem da minha mãe na-

queles meses que antecederam a sua morte; e agora cuida de mim.

— Andaste ocupada lá fora? — pergunta.

— Tenta dizer ao Ior que a sua estátua d’O Sapiente pode 

ser ofensiva para os metisianos — respondo. — Ou dizer casual-

mente à Sara que as tendas de dormir estão outra vez a meter 

água. Pensei que me ia enfiar uma cavilha pela garganta abaixo.

— Aquela passa seca — resmunga a Phythia, entregando-

-me uma infusão qualquer de ervas enquanto me sento com ri-

gidez nos cobertores do chão. — Estás com um aspeto terrível. 

Bebe isso.

— As curandeiras não deviam ser maternais e protetoras? 

— Bocejo e quase deixo cair a chávena enquanto o chá se agita 

de um lado para o outro. É em momentos como este que a voz 

da minha mãe me entra na cabeça. O que te disse sobre a forma 

como se fala com as pessoas?

Penso para mim mesma: Bem, podes considerar um grande 

sucesso todos os sermões que me deste sobre isso, mãe, porque, apesar 

de ter vontade de deixar de usar linguagem menos própria, sinto que 

ela me dá uma autoridade que de outra forma não teria. Estás con‑

tente? Claro que estás.

A Phythia dá uma pancada com a colher no baú das roupas.

— Para de coçar os olhos, vais fazer com que fiquem mais 

inchados!

— Não me parece que duas horas de sono venham a fazer 

grande diferença. Sabes, de vez em quando podias mentir -me  

e dizer que estou com um ar radioso.
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Ela leva as mãos às ancas.

— Bem, se mentisse agora, como é que ias saber quando 

estivesse a falar a verdade?

Acabo por ceder à minha boca, que se contorce, e solto uma 

gargalhada.

— Pronto, esquece que disse alguma coisa. — A Phythia  

montou as tendas da enfermaria sozinha no dia em que de-

cidimos que íamos estabelecer -nos aqui; quando o sol se 

pôs, já tinha convocado as suas assistentes e recolhido meta-

de das ervas de que precisava. Fico contente por nos darmos  

bem.

— Como está o teu ombro? — pergunta, aproximando -se 

para o inspecionar. Obrigo -me a não estremecer ou afastar -me 

dela quando me lembro do dia em que aconteceu. O arqueiro do 

exército do Nadrik, o barulho oco inacreditável que ouvi quando 

me virei para que a seta me acertasse no ombro em vez do cora-

ção. Foi nesse dia que Athenas caiu…

— Ainda funciona, graças a ti — respondi.

— Então continua rígido? — diz ela, examinando suave-

mente a cicatriz em forma de estrela.

Encolho os ombros (continuo a conseguir fazê -lo).

— Só não consigo mexê -lo muito para cima e para baixo. 

Ou para o lado. Ou em qualquer direção. — Obrigo -me a rir 

novamente. — A minha mão está ótima… Continuo a conseguir 

agarrar nas coisas, mas…

— Mas nada tão pesado como um martelo — diz a Phythia, 

dirigindo -me um olhar compreensivo.

Desvio os olhos e afasto ligeiramente o ombro das mãos 

dela.

— Bem, acho que devia começar a preparar -me — comento.  

— Alguma dica?
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Ouvimos o distinto som de braceletes vindo da rua e a  

Phythia revira os olhos.

— Não precisas de dicas. Vem aí o teu irmão.

O Taurus abre a porta de lona da tenda com um sorriso ras-

gado, envolve a Phythia num abraço e ainda me consegue atirar 

um dos seus pães, tudo num único movimento.

Apanho o pão e levo -o ao nariz.

— Alecrim — digo com agrado. — Fico contente por o jar-

dim de ervas aromáticas ter pegado.

O Taurus ergue uma sobrancelha e coloca uma mão em 

volta da orelha.

— Desculpa, o que é que disseste?

— Estava prestes a dizer obrigada — respondo enquanto a 

Phythia se consegue libertar dos braços do Taurus e se prepara 

para se ir embora.

— Deixa de andar por aí a cirandar a meio da noite — diz-

-me ela por cima do ombro. — É essa a minha dica de beleza.

O Taurus sorri com ar travesso e deixa -se cair à minha 

frente num emaranhado de membros longos e elegantes. Pelo 

menos um de nós é parecido contigo, mãe. Acho eu. Será que te 

custaria vê ‑lo agora? Enviaste ‑o para Metis quando ele tinha três 

anos, pensando que ele não tinha nenhum destino especial à sua 

espera. Fizeste ‑o aprender a cultura de Metis e o estilo de lideran‑

ça da Mathilde e dos Anciãos, para depois me poder transmitir os 

seus conhecimentos. Questiono ‑me o que te custou enviá ‑lo para lá.  

Questiono ‑me o que lhe custou a ele e se alguma vez me diria  

como foi.

— O que é que fizeste às tranças? — pergunta ele. — De-

morei uma eternidade a fazê -las! — Aproxima -se de mim e co-

meça a inspecionar o meu cabelo, deixando -me ver de perto as 

suas próprias rastas meticulosamente cuidadas.
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— Apertaste -as demasiado — digo. — Além disso, tinha 

saudades do meu afro.

— Sim, sim, peço desculpa, minha senhora. Espera, isto 

são… teias de aranha? — pergunta distraidamente, pegando  

nelas.

Encolho os ombros. Mesmo que fossem, provavelmente 

não dava por elas. Devo tê -las apanhado quando estive a arranjar 

a tenda de lona com a Sara, depois de se tornar claro que ia fin-

car o pé se tivesse de o fazer sozinha.

— Não deve ser muito diferente do que se passa nas tuas 

regiões mais baixas! — diz ele com uma gargalhada abafada, 

ainda a tirar teias de aranha. Solto uma gargalhada ultrajada  

e tento bater -lhe, mas ele desvia -se de mim. Depois, com um ar 

sóbrio como se fosse eu que me estivesse a portar mal, faz -me 

sinal para fechar os olhos. Usa pó nas minhas pálpebras antes 

de misturar um pouco de pasta ocre para pintar três linhas verti-

cais na minha testa, com uma linha horizontal por baixo.

— O que representam estas linhas? — pergunto. — A ter-

ra, o vento e o fogo?

Ele semicerra os olhos.

— Não. É uma coroa.

A palavra faz -me lembrar de quando era pequena, já com 

o conhecimento de que um dia seria líder, e me entretinha a 

olhar para fotografias de reis e rainhas no livro do Velho Mundo.  

Imaginava -me com as coroas de todos eles: os chapéus de guer-

ra achatados do chefe da Primeira Nação; uma coroa de louros 

do romano César; os toucados dourados dos faraós; ou uma da-

quelas monstruosidades com pelo por baixo que os europeus de 

pele branca usavam.

Lembro -me do aperto que senti no estômago ao tentar 

imaginar -me com elas. Lembro -me de pensar: A minha cabeça 
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não aguenta uma coisa daquelas. Deve ser muito pesado. Isto faz-

-me desejar regressar à altura quando pensava que a parte difícil 

de se ser líder era usar uma coroa pesada.

— Estás muito bonito, já agora — digo ao Taurus. — Nem 

sequer precisas de te aperaltar. Podes aparecer simplesmente 

como estás.

O seu sorriso satisfeito desaparece por baixo de uma ex-

pressão de satisfação.

— O que estava a dizer a Phythia? Estiveste outra vez a pé 

durante toda a noite?

— Durante a maior parte da noite, sim — admito. Ele acaba 

de me pintar e assente com a cabeça em sinal de aprovação, en-

quanto limpa as mãos nos meus cobertores. Decido deixar pas-

sar esta em branco. O Taurus vira as costas para eu poder mudar 

de roupa. — Isto vai correr bem. — Digo -o a mim mesma, mas 

também é uma pergunta e o Taurus sabe disso.

— Claro que vai — diz ele. — Porque não conseguiste dor-

mir? Foi por causa das profetisas?

— Não.

— Foi… foi por causa da mãe?

— Hoje é um dia muito importante, Taurus — respondo de 

forma evasiva.

— Desde que acordei que não consigo parar de pensar nela 

— diz -me ele. — É como se ela hoje estivesse… realmente pre-

sente. Não é estranho?

Tudo nesta frase me enerva. Presente? Uma pessoa não con-

segue estar presente e ao mesmo tempo morta. Mas lá consigo 

dizer:

— Hum -hum. — O meu irmão não parece aperceber -se de 

nada.

— Costumas pensar nela?
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Pel’O Sapiente. Ajusto o lenço em volta da minha cintura.  

A seda não me fica quieta sobre as ancas.

— Etain? — insiste ele. Continuo a ajeitar o tecido e ele 

suspira. — Nunca queres falar sobre ela.

— Pois não. Por isso, que tal parares de me fazer perguntas?

Segue -se uma minúscula pausa enquanto ele se esforça por 

não se mostrar magoado comigo.

— Pronto, está bem, mana — responde alegremente, e fico 

a sentir -me de imediato uma cabra. — Queres que faça algo de 

especial durante a cerimónia? — pergunta. — Alguma coisa que 

queres que encontre?

Pisca -me o olho e solto uma gargalhada.

Há muito tempo, a maior maga que existiu, a Lore, previu 

que o Taurus seria a minha bússola. A mãe e a Ade podem ter 

Visto a profecia sobre como eu seria a líder do povo, mas a Lore 

Viu o futuro do Taurus e de centenas de pessoas há centenas de 

anos.

Ela e o seu amante, o Kreywar, trouxeram ‑nos para esta ilha 

depois de um cometa dar origem à Grande Onda que inundou 

todos os territórios do planeta.

Os povos da Lore e do Kreywar estavam em guerra quando 

aqui chegaram, mas os dois grandiosos magos acabaram com 

ela. Tiraram a memória que as pessoas ainda guardavam do  

Velho Mundo e fizeram -nas acreditar que sempre tinham vivido 

aqui. Inventaram o deus que a maior parte de nós continua a 

adorar: O Sapiente. E criaram os ensinamentos d’O Sapiente,  

que postulam que a sabedoria se sobrepõe a todas as coisas. 

Apenas um punhado de pessoas, incluindo eu e o Taurus, sa-

bem de toda a verdade.

Só descobrimos isto no ano passado, através de uma memó-

ria preservada no diário da Lore. Ela guardou -o numa caverna  
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secreta em Metis e o Taurus encontrou -o estes anos todos  

depois.

O diário revelava que a Aula e a Joomia eram uma única 

pessoa, dividida em duas, e que para unirem as nossas cida-

des tinham de se unir também numa só. Também confirmava a 

profecia que a minha mãe tinha tido sobre como me tornaria lí-

der e deu -nos uma nova indicação sobre o destino do Taurus: Vi  

o rapaz que será a sua bússola.

Desde que ouviu aquelas palavras, o Taurus tem revelado 

uma aptidão sobrenatural para se «posicionar» em relação às 

coisas. É como se lhe bastasse ter ouvido a profecia para desper-

tar as capacidades que já tinha em si.

Não que as leve muito a sério. Diz coisas como: Agora eu 

sou eu, mas com um destino acrescentado.

Talvez as coisas tivessem sido melhores ao contrário: ele 

como líder e eu como bússola. Sejamos honestos, o Taurus é 

muito mais doce, muito mais fácil de engolir do que eu. Pelo 

menos as pessoas parecem gostar dele. Na maior parte do tem-

po, não tenho bem a certeza se as pessoas me respeitam ou se 

têm simplesmente medo de que lhes atribua tarefas extra nas  

latrinas.

— Etain? — chama o Taurus. — Ainda estás aqui?

Abano o meu próprio corpo.

— Desculpa, o que é que disseste?

— Estava só a perguntar se precisas que faça alguma coisa 

para te ajudar na cerimónia, mais logo.

— Não. Não… só… certifica -te de que toda a gente se dá 

bem. Está bem?

— Podes crer — responde -me.
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Taurus

Há seis meses, enquanto a Etain foi comunicar ao conselho  

o que tinha acontecido, fiquei com a Ade junto à rapariga que 

encontrámos no tronco oco da árvore. De vez em quando, a Phy-

thia aparecia também na tenda de recuperação improvisada para 

ver como ela estava. A rapariga nunca mais se mexeu, à exceção 

do momento em que o nó da árvore se abriu e ela descerrou os 

olhos.

Queria tanto poder tocar -lhe.

Queria saber se ela era verdadeira.

Ela não era a Aula. Não era a Joomia. Era… alguém que se 

situava algures entre as duas.

A Ade chegou a tocar ‑lhe. Alisou -lhe o cabelo para trás, 

acariciou -lhe o rosto, para tentar acordá -la cantou -lhe num tom 

de voz que por vezes era arrepiante, outras vezes encantadora —  

a Ade parecia não dar pela diferença.

— Já te sentes como a bússola, rapaz? — perguntou a Ade 

algum tempo depois. — Senti -te a conduzir as memórias. Senti-

-te a cumprir o teu destino.

— Sim, Ade — murmurei. — Eu conduzi -as.

Parecia que tinha sido há tanto tempo. E, no entanto, con-

sigo lembrar -me com toda a clareza do que senti quando as vi 

seguirem -me. Pensei que aquela sensação jamais me abandona-

ria, mas acabou por se desvanecer. E se tivesse trazido as memó-

rias de volta? Seria só isso? A minha única tarefa?

— «Vi o rapaz que será a sua bússola» — entoou a Ade.

Suspirei.

— Sim, eu sei, Ade. E pude ser a sua bússola. Mas a Etain 

não precisa de uma. Já a viste? Ela é a sua rainha, e todos o sa-

bem. Está -lhe no sangue.
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Ela soltou uma gargalhada.

— Não. Está na sua construção. Mas ser a bússola? —  

A Ade abanou a cabeça. — Isso sim está no teu sangue, rapaz.

— Está bem, está bem.

De vez em quando a Ade conseguia ser assim, lúcida. Em-

bora isso não quisesse dizer que era bem -sucedida a transmitir 

aquilo que queria realmente dizer.

— Não, não — disse, zangada. — Tu não me estás… a ouvir. 

Tu sempre foste a bússola. Trouxeste a tua mãe até mim.

— O quê?

— Quando estava em trabalho de parto… dela… — Fez no-

vamente uma carícia no cabelo da rapariga. — Tu trouxeste a 

tua mãe até mim. Provavelmente… não te lembras. Só tinhas 

três anos.

— Lembro -me, sim — respondi. — Apenas não sabia que 

eras tu.

— Foste tu quem encontrou a caverna da Lore. O diário 

dela. Como é que fizeste isso? Mais ninguém conseguiu.

— Isso foi um acidente. E, tecnicamente, quem roubou  

o diário foi a Joomia…

— Soubeste quando o Lear estava a regressar. Estavas… 

vieste à pressa para Athenas por causa disso.

— Algumas pessoas têm uma sensibilidade especial para 

essas coisas.

— Soubeste o que aconteceu aos livros quando as letras  

começaram a desaparecer.

Abri a boca para voltar a protestar, mas ela debruçou -se so-

bre o corpo da rapariga e tapou -me a boca com uma mão.

— E amas esta rapariga… a minha filha — disse. A seguir 

falou sem qualquer pausa. — Amas uma parte dela como se 

fosse tua irmã e amas a outra parte — sorriu — de uma maneira  
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diferente. E foste tu quem se colocou no caminho delas. Não 

importa se o fizeste de forma consciente ou não.

Recuei para me afastar da sua mão.

— Então foi inconsciente. O que não me ajuda em nada.  

E a ela também não. Por isso, porque importa?

A Ade encolheu os ombros.

— Acho que está na hora de assumir o controlo. Acho que 

chegou a altura de o inconsciente se tornar consciente.

— Como?

— O talento só precisa de uma coisa, rapaz. De prática.

Quando todos se reúnem em volta das nove árvores, o céu as-

sumiu um tom lilás. Uma das coisas com que toda a gente con-

corda é que o melhor é medir o tempo de acordo com o sol e a 

cor do céu. As pessoas atrapalham -se bastante nas suas roupas. 

Os metisianos juntam -se maioritariamente a outros metisianos 

e os athenesianos a outros athenesianos. A disposição geral das 

pessoas é instável, algures entre o entusiasmo e o nervosismo, 

mas não há brigas entre ninguém. Acho que é uma coisa boa.

Algumas pessoas têm lanternas com pedaços de tecido  

e arame. Os athenesianos trazem incenso em pequenos pratos 

de cobre. A certa altura, alguém decidiu que deviam cantar -se 

cânticos, por isso escolhemos uma das canções de embalar de 

um livro do Velho Mundo que tivemos de aprender.

Os magos metisianos iluminaram os troncos das árvores 

à nossa volta com fileiras de folhas iluminadas. Estou de olho 

neles. Na verdade, estou de olho em todos os metisianos. De-

morei meses a conseguir fazer com que confiassem na Etain e 

a envolvê -los no que vai acontecer esta noite. Não que estejam 

sempre a tentar ser difíceis, mas tudo o que fazem está tão en-

raizado na tradição e no respeito pelo ritmo lento da natureza 
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que começo a perceber por que motivo os athenesianos os en-

caram como um povo retrógrado. Olho em redor à procura das 

profetisas e reparo que não estão aqui, o que receio que tenha 

que ver com o meu povo também. Os metisianos têm a visão 

mais casmurra da profecia que alguém pode ter, e mesmo assim 

parecem continuar a não entender a hipocrisia que é acredita-

rem na profecia em que a Aula e a Joomia estavam envolvidas…

— Olá — diz o Lear junto do meu ombro.

— Olá — respondo, inclinando -me para lhe dar um beijo 

no rosto. O cabelo liso está elegantemente apanhado num nó no 

cimo da cabeça, e pintou especialmente para esta ocasião uma 

faixa sobre os olhos para enfatizar a sua forma esguia e ligeira-

mente enviesada.

— Pel’O Sapiente, esta canção é horrível — murmura o 

Lear ao meu ouvido e sorrio. — Já viste os degraus?

— Não — respondo.

— Anda — diz ele, pegando -me na mão —, eu levo -te numa 

visita antecipada.

Os degraus são a parte fulcral desta cerimónia toda.

Vamos colocar 18 degraus no total — os suficientes para 

chegarmos ao primeiro ramo da Árvore Alta, a maior das nove 

árvores vishaal novas. Precisamos de muitos mais degraus para 

conseguir subir até ao local onde podemos construir as nossas 

casas como deve ser, mas neste momento estamos apenas a fazer 

o suficiente como ato simbólico de um recomeço.

O Lear leva -me um pouco para lá da multidão, por entre 

as árvores. Os degraus foram armazenados ali, à espera do mo-

mento em que serão levados para junto do tronco da Árvore  

Alta. Estão aqui algumas pessoas, à espera de fazer isto mesmo. 

Alongam os braços e os ombros em preparação — os degraus 

não são leves.
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— O que achas, Taurus? — pergunta o Mira, um dos carre-

gadores, quando aparecemos junto a eles.

— São maravilhosos — respondo.

 A estrutura é feita de metal reciclado, que se recuperou 

dos destroços durante as limpezas. Cada degrau é curvo para se 

adaptar na perfeição ao tronco da árvore e foi forjado com uma 

imensidão de marcas intrincadas feitas pelas mãos dos magos 

athenesianos. Isto foi feito não apenas para os tornarem mais 

robustos e capazes de enfrentar todos os climas, mas também 

para proporcionarem crescimento e sabedoria. Além disso, os 

magos metisianos ainda teceram a sua própria magia estranha 

— uma rede de trepadeiras vivas que também vão segurar fir-

memente os degraus contra a árvore de uma forma que não pro-

voca danos no tronco.

É um símbolo importante: duas sociedades que sempre 

acreditaram ser a inimiga uma da outra e que agora estão entre-

laçadas, unidas numa só.

— Achas que vai funcionar? — pergunto ao Lear. Há me-

ses que ando a sossegar a Etain e a dizer -lhe que sim, que vai 

correr bem, mas mesmo assim não consigo evitar ter as minhas 

dúvidas. Este ano foi difícil e sinto que já houve discussões, es-

caramuças e lutas suficientes para compensar os anos todos em 

que Athenas e Metis estiveram separadas. Às vezes parece que 

não há a menor esperança: Athenas e Metis nunca estiveram 

verdadeiramente em guerra, mas a ideia da rivalidade entre as 

duas cidades foi aparentemente o suficiente para que se odias-

sem entre si.

Isto faz com que os degraus sejam um gesto tão inútil em 

direção à paz.

O Lear olha para eles durante um longo instante.

— Vai funcionar, Taurus.
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— Porquê? — pergunto.

— Porque foi uma ideia tua — diz ele, a sorrir. — E tu és a 

bússola.

Reviro os olhos, mas o efeito é fantástico: o meu ego come-

ça a ronronar como um animal feliz. Dou -lhe um beijo.

— Anda daí — digo. — Antes que alguém dê pela nossa 

falta.

Etain

Quando a canção chega ao fim, fico um pouco desiludida, mas 

está na altura.

Sinto qualquer coisa a roçar suavemente o meu rosto e le-

vanto a mão para sacudir mais uma teia de aranha. Ó Sapiente, 

mas de onde vem tanta teia? Desço da plataforma e encaminho-

-me para a Árvore Alta. Atrás de mim, os carregadores dos de-

graus emergem da floresta e formam uma fila solene. Cada 

degrau é carregado por duas pessoas e mesmo assim pousam 

os degraus a cada par de passos, para não forçarem nenhum 

dos músculos importantes. Os magos metisianos estão a postos,  

a preparar a magia que vai unir os degraus à árvore.

Ouvem -se os acordes de instrumentos de corda e alguns 

tambores errantes anunciam o Eros e a sua pequena banda, que 

começam a tocar uma música. E então começa. O Astor — um 

mago metisiano de meia -idade — tem sido o coordenador prin-

cipal dos degraus e está agora a dar ordens àqueles a quem foi 

pedido que os carregassem. Têm andado a praticar, a trazer os 

degraus para a frente durante todo o dia, e devem estar cansados, 

mas apesar disso vêm a sorrir uns para os outros, segurando -os 

com as costas direitas e sem nunca vacilar.
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Rodo o ombro tenso e encosto a mão à casca da Árvore 

Alta. Uma aranha sai de uma frincha na casca e passeia sobre 

a minha mão. Estou habituada às aranhas — estavam por todo 

o lado na casa das profetisas enquanto eu crescia. A minha 

mãe costumava dizer que as aranhas eram o equivalente ani-

mal das profetisas: teciam as suas teias da mesma forma que as 

profetisas teciam as suas profecias. Mas há qualquer coisa no 

aparecimento súbito desta na minha mão que me parece um  

presságio.

Sinto qualquer coisa… uma espécie de energia estática por 

baixo da mão. Por um instante, a cena que se desenrola à minha 

frente parece tão lenta. Alguma coisa não está bem. Ouço um 

som estranho.

Viro a cabeça para ver os carregadores dos degraus a 

aproximarem -se…

O som está cada vez mais alto: como centenas de pessoas  

a esfregarem paus em uníssono para acender uma fogueira. 

Ouço o grito de alguém por entre a multidão e depois… ouço 

um berro.

— Etain! — grita algures o Taurus atrás de mim.

As aranhas começam a sair das fissuras da casca das ár-

vores vishaal. Aparecem como água que se escapa de um cano 

rasgado. São milhões delas a subir o tronco, como uma onda 

gigantesca que se abate contra a praia.

A minha pulsação explode -me nos ouvidos.

Mas ainda não acabou.

Ouve -se um sibilar, um estalido abafado; o som dos ramos 

a chicotearem com o vento…

Alguma coisa me bate na mão com força. Puxaram-me para 

trás e acabo por cair por entre as raízes da Árvore Alta. O impac-

to tira -me todo o ar dos pulmões. O som desaparece.
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Esforço -me por me endireitar, a arquejar, e ergo os olhos 

mesmo a tempo de ver as trepadeiras a seguirem o caminho das 

aranhas — para cima; a enrolarem -se firmemente em volta dos 

troncos das nove árvores vishaal. Crescem e incham a um ritmo 

inacreditável; os espinhos que crescem ao longo dos caules são 

tão grandes e afiados como anzóis de pesca.

O meu cérebro debate -se para entender o que se passa. Isto 

não fazia parte dos planos. À semelhança do que aconteceu co-

migo, os carregadores dos degraus também recuaram e estão 

agora a olhar para as trepadeiras enquanto se torcem e contor-

cem umas em cima das outras, emaranhando -se nos ramos por 

cima de nós.

Numa questão de segundos, há uma parede de espinhos 

com tentáculos tão grossos como o meu braço. Não consigo ver 

absolutamente nada das árvores vishaal.

Taurus

Quanto mais os observamos, mais altos e grossos se tornam.

Alcanço a Etain e ajudo -a a levantar -se. Quando lhe pego no 

braço errado, estremece.

— Estás bem, mana?

Não diz nem uma palavra, mas a expressão do seu rosto 

diz -me que entende tanto o que está a acontecer como eu. Fi-

camos cerca de um minuto mergulhados num silêncio gelado. 

A seguir os murmúrios de pânico transformam -se num burbu-

rinho ansioso. A Etain continua a não conseguir — ou a não 

querer — desviar os olhos. Tem um arranhão no ombro, no sítio 

em que bateu no chão, e folhas mortas nas tranças. A Phythia 

aproxima -se para ver como ela está.
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Um grito de ultraje faz -nos olhar para trás. Como veio  

a revelar -se, a sua origem é a Ade, que traz com ela a Sabine e o 

resto das profetisas athenesianas. Viro -me para elas, sentindo-

-me exasperado. Mas não deviam elas conseguir ver o futuro? 

Não podiam ter aparecido na altura devida e parar isto antes 

mesmo de ter começado?

— Acabámos de chegar. O que é que devíamos ter feito des-

ta vez? — rosna a Sabine.

— É um sinal! — exclama um mago metisiano. — Um si-

nal d’A Sapiente! Os outros metisianos parecem agarrar -se a esta  

ideia. Arquejam e começam a rezar num murmúrio coletivo. 

Cresci com alguma indiferença em relação à Sapiente, graças 

à educação que tive, mas agora até o meu lado metisiano tem 

vontade de se ajoelhar.

— Não seja idiota — diz outra pessoa qualquer. — Isto tem 

de ser magia de alguém…

— A Ade é uma Escolhida! Deve ter sido ela!

Viro -me de repente para ver quem disse isto.

— Não vamos começar a atirar acusações uns aos outros 

— digo.

— Mas alguém me diz o que se passou? — grita a Sabine.

A Etain nem sequer pestaneja. É como se estivesse em transe.

— Estávamos prestes a colocar os primeiros degraus no sí-

tio — começo por dizer —, e depois… as trepadeiras… sei lá, 

apareceram vindas do nada.

— Não. Estão. Preparados — diz a Ade com brusquidão.  

Os seus dentes cerram -se no fim de cada palavra. — Ainda. Não. 

Estão. Preparados.

— Foi mesmo ela! — grita alguém.

A Ade limita -se a sorrir como uma criança que ganhou uma 

discussão. Se temos sangue de profetisa e nos questionamos se 
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vale a pena ou não fazer a aprendizagem para o acompanhar,  

a Ade é o nosso sinal de aviso: nunca sabemos quão lúcida está 

em determinada altura. Umas vezes está razoavelmente cons-

ciente, outras vezes — principalmente se a altura for inconve-

niente — é muitíssimo estridente e inalcançável.

— Isto é ridículo — diz a Ingrid, outra profetisa, um pouco 

mais atrás. — Não há magia que faça as aranhas comportarem-

-se daquela forma.

— Talvez a magia da Ade não consiga fazê -lo — diz o Einar,  

um membro do conselho da Etain. Ele é um merdas, e se o co-

nheço minimamente (e conheço), está prestes a dizer algo mer-

doso. — Mas pode ser a magia de outra pessoa qualquer… Isto 

não parece mesmo o tipo de coisa da nossa antiga Escolhida? 

Onde está a Nove?

Por vezes detesto ter razão. O meu estômago contorce -se ao 

ouvir este nome: Nove.

A Sabine encolhe os ombros.

— Há semanas que não a vemos.

— Não estão preparados! — grita a Ade. — Não estão pre-

parados!

— Shh, Ade — digo, estendendo o braço para ela, mas ela 

agarra -me na orelha e grita -me como uma alma penada. Recuo 

e ela atira a cabeça para trás com uma gargalhada. Pigarreio.  

— Einar, não há necessidade de atirar as culpas para…

— Parem. PAREM!

Oh, merda. O Astor afastou -se da conversa e correu até um 

pequeno grupo de athenesianos. Evidentemente, alguns apro-

veitaram a confusão para correr até ao acampamento e regressar 

com machados e tesouras de poda na mão. Começaram a cortar 

as trepadeiras com os machados, mas o Astor foi rápido a che-

gar até eles e começou a berrar furiosamente. A ele juntaram -se 



Anassa

37

rapidamente uma dúzia de metisianos — alguns deles os seus 

companheiros magos, outros os verdadeiros habitantes das ár-

vores. Nós, metisianos, somos muito sensíveis a qualquer dano 

intencional contra a natureza. Mesmo quando a vítima é a pare-

de de espinhos que podia povoar os nossos pesadelos.

De qualquer maneira, os machados não parecem fazer 

grandes estragos — não sei como, mas as lâminas acabam por 

ser desviadas pelos espinhos, mas… caramba. O Astor é um 

dos magos metisianos mais antigos, com uma noção de ética 

profundamente enraizada nos ossos. É tão provável que deixe 

alguém usar um machado contra um animal ou planta — não 

importa a sua espécie — como contra si mesmo.

— Isto é absolutamente desprezível! — diz -lhes com aspe-

reza. — Como ousam profanar este lugar? Como ousam reavivar 

os ignóbeis hábitos dos antepassados? Querem que a Sapiente 

nos expulse da ilha?

— Uau — digo, tentando meter -me no meio deles, mas a 

Enethea (claramente a líder desta trupe de portadores de macha-

dos) já está a rosnar de volta.

— Não vou ficar aqui à espera de que alguém descubra 

como derrubar estas coisas. Sei exatamente como isto vai correr 

— rosna. — Vocês vão ficar para aqui eternamente preocupados 

em não magoar a natureza e nós vamos ficar afastados das árvo-

res durante outro ano ou mais. As nossas famílias precisam de 

casas, Astor. Precisam das suas vidas de volta. Precisam de sair 

daquele maldito acampamento, de deixar de viver como vocês 

vivem…

— O que é que queres dizer com isso? — murmura o Astor 

perigosamente.

— Quero dizer que vocês vivem como seres pré -históricos. 

Sai -me da frente. Não vou continuar a viver assim. Não vou ficar 
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aqui sentada à espera de que aquela cabra decida como tenho de 

viver a minha vida.

Etain

A Enethea aponta o cabo do machado para mim. Saio do meu 

torpor e cruzo o olhar com o dela.

Ouve -se uma inspiração coletiva. E silêncio. Estão à espera 

de ver o que vou fazer quanto ao insulto. Os lábios da Enethea 

enrolam -se, sem se deixar intimidar por mim, ou por qualquer 

outra pessoa. A fúria dela deixa -me cansada.

Sinto qualquer coisa a percorrer -me os braços; uma espé-

cie de nostalgia dolorosa que me faz sentir saudades da minha 

forja, da forma como me sentia quando entrava na sala quente 

e pegava no meu martelo. As minhas mãos anseiam o toque 

suave do couro do cabo. O meu coração deseja o ritmo do bater 

no metal. O meu ombro estremece.

— O Sapiente irá… — começa por dizer o Astor, mas 

interrompo -o.

— O comando não está entregue ao Sapiente — digo, mor-

dendo o lábio para não dizer o resto: porque O Sapiente não existe. 

Nunca existiu. — Quem controla a nossa vida agora somos nós. 

Nós. O povo. A responsabilidade de fazer o que está certo é nossa. 

Isso — digo, apontando para o machado da Enethea — é insensível 

de acordo com os padrões de vida metisianos. Podem não concor-

dar com eles, mas estão obrigados a encará -los com respeito. Não 

sei o que se passa aqui. Preciso de convocar o meu conselho.

— Atraiçoas a tua gente, filha de profetisa — diz alguém, 

embora não consiga ver quem. A Enethea esboça um sorriso 

desdenhoso.
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— Espero que os metisianos se comportem com um res-

peito semelhante pelas profetisas — digo com uma voz alta. — 

Convidei -as a virem para cá porque fazem parte da comunid…

— As profetisas confundem a ordem natural!

— Isto é um sinal d’O Sapiente!

Seguem -se murmúrios de concordância, que começam a 

escalar para gritos e insultos. Em breve a situação descontrola-

-se completamente mesmo em frente aos meus olhos, como os 

primeiros fios que se puxam num tecido a desfazer -se.

Um athenesiano mais velho coloca -se ao lado da Enethea.

— Do que estamos à espera? Vamos cortar as trepadeiras  

e continuar com as nossas vidas!

— Terão de me matar primeiro antes de voltarem a brandir 

esse machado! — rosna o Astor, tirando uma espécie de foice do 

cinto. Tento interferir à medida que a Enethea se aproxima dele, 

mas já estão a caminhar em círculo um em frente ao outro, com 

poucos centímetros de distância entre ambos. Tenho de me so-

correr de todas as minhas forças para o meu rosto não denunciar  

o desprezo que sinto em relação a esta situação.

— Experimenta — diz -lhe a Enethea. Levanta o machado 

de forma ameaçadora, e é realmente ameaçador. A sua pele bri-

lha com o suor e os tendões dos braços são grossos como cordas. 

Os olhos estão arregalados em sinal de desafio.

Como resposta, o ar fica subitamente impregnado com  

o aroma da magia metisiana — é um cheiro semelhante ao do 

musgo num ramo, da chuva e das folhas aquecidas pelo sol. Pelo 

canto do olho vejo débeis espirais de luz verde a surgirem das 

pontas dos dedos dos aprendizes de magos.

— Já chega — digo, tão suavemente como me é possível.

Mas a Enethea não está a ouvir. Ninguém está a ouvir. Ela 

atira a sua arma, e o machado rodopia no ar antes de se enterrar 
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com um baque surdo no tronco da árvore mais próxima, com a 

lâmina enterrada na casca. Estende os braços e empina o queixo, 

desafiando o Astor a repetir a sua promessa.

Ouve -se o som de um assobio.

Uma flecha aparece subitamente no chão mesmo em fren-

te aos pés da Enethea, mas não sei de onde foi disparada.

E assim, sem mais nem menos, perdi -os.

A multidão exalta -se. Os punhos erguem -se, os joelhos 

embatem nos corpos, os cabelos são brutalmente puxados dos 

escalpes. E como o Astor e a Enethea são uns idiotas egoístas  

e revoltantes, continuam a rodear -se um ao outro.

Seguro o meu braço mau contra o corpo e pego numa pe-

dra do chão da floresta; a seguir atiro -a à cabeça da Enethea. Ela 

geme com a surpresa e, enquanto leva a mão à testa, passo -lhe 

uma rasteira com o pé. Ela não cai — não exatamente —, mas 

dá -me tempo para saltar para as costas do Astor. Ele cai por baixo 

de mim com um grito de ultraje, mas já não nutro a menor sim-

patia. Enterro o meu cotovelo bom no meio das suas omoplatas 

e uso o braço mau para lhe tirar a foice da mão. Levanto -a su-

ficientemente rápido para bloquear a tentativa da Enethea para  

tirar o machado do tronco da árvore.

Ficamos a fitar -nos. O meu braço está a tremer.

— Não vamos fazer as coisas desta forma, Enethea — digo. 

— Desta forma não.

Mas ela está zangada. Está demasiado zangada para me dar 

ouvidos. Desvia -se da foice e atira -se na direção do machado. 

Não estou exatamente preocupada. Desde que era criança que 

faço armas e treinei com a pessoa mais forte de Erthe. A Enethea 

é apenas ferreira; consigo dar conta dela. Mas não quero dar 

cabo dela. E mesmo que o faça, como posso impedir que o resto 

das pessoas continue a brigar à minha volta?
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— Taurus! — grito, ainda em cima das costas do Astor.

Mas não é o Taurus quem aparece por entre o emaranhado 

de braços e pernas e se encaminha na minha direção. É… é ela.

Não vejo a Nove há tanto tempo que é um choque vê -la 

agora — é tão familiar e ao mesmo tempo tão nova. Dirige -se  

diretamente à Enethea e tira -lhe o machado da mão como  

se ela não fosse mais do que uma criança com um brinquedo.  

A Enethea pestaneja, levanta o punho e dá um murro no rosto da  

Nove.

Ouço o estalar que os ossos dos seus dedos fazem ao partir-

-se, momentos antes de a Enethea começar a gritar de dor. Mais 

valia ter dado um murro no tronco de uma árvore.

A Nove vira -se para mim como se não tivesse acontecido 

nada. Por instantes os nossos olhos fixam -se uns nos outros.

— Consigo fazê -los parar — diz ela na voz da Aula, esten-

dendo a mão para me pedir a foice.

— Se não te importares — respondo, olhando furiosamente  

para o Astor, que se debate por baixo de mim.

Por isso a Nove endireita -se, fecha os olhos e começo a ou-

vir um som que é como o estalar das raízes profundamente en-

terradas na terra.

E tudo para.

Taurus

O que acontece é que toda a gente fica plantada na terra, nos 

sítios onde estamos. Os veios da madeira começam a crescer 

pelas nossas barrigas das pernas acima, pelas coxas, e os de-

dos dos pés transformam -se em raízes, os calcanhares em  

verticilos.
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Acho que isto quer dizer que a Nove está aqui. É o que cha-

mamos à rapariga que surgiu do tronco da árvore quando a Aula  

e a Joomia se uniram — agora são uma só, já não são duas rapa-

rigas diferentes. Estendo o pescoço para olhar para ela e ali está: 

duas pessoas diferentes num corpo perfeitamente harmonioso. 

A pele é mais clara do que a da Joomia mas mais escura do que 

a da Aula. O cabelo não é ruivo nem castanho, mas um tom 

intermédio entre ambas as cores. A forma do corpo e as sar-

das no rosto parecem -me iguais, mas esta rapariga é diferente.  

A sua postura é -me desconhecida. Não é a da Joomia nem a 

da Aula. Quando os seus olhos me encontram finalmente, têm 

uma expressão distante — que parece não estar exatamente ali. 

Cumprimento -a com um sorriso sombrio, mas ela retribui com 

o mais débil pestanejar de reconhecimento.

A multidão recomeçou a gritar — continuam zangados, 

mesmo que já não se consigam mexer e lutar uns contra os ou-

tros. Sim senhora, bonito serviço, Lore, penso. Olha só como estão 

todos tão unidos.

— FOI ELA! — O Astor começa a gritar e a apontar para  

a Nove, ainda subjugado pela mão da Etain. — FOI ELA!

A multidão começa a fazer eco das suas palavras: Foi ela, foi 

ela! E não são apenas os metisianos que se fazem ouvir.

A Etain levanta -se.

— Silêncio.

A palavra é dita num tom baixo mas poderoso e tem o efeito 

desejado.

O rosto da Etain é ameaçador; as costas estão direitas;  

o queixo erguido e firme. A emoção que irradia do seu corpo é 

de fúria.

— Pergunta -lhe! — diz o Astor do chão. — Pergunta -lhe se 

não foi ela!
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A Etain olha para a Nove, que abana a cabeça.

— Não fui eu — responde. Está a franzir o sobrolho e a 

semicerrar os olhos para a multidão. Como se tivesse ouvido 

qualquer coisa má. O Astor solta uma risada desdenhosa e os 

olhos da Nove viram -se brevemente para ele.

— És a única que tem este tipo de poderes — diz ele em 

jeito de explicação.

O rosto da Nove muda e parece exatamente o da Aula.

— Se não quisesse que os povos regressassem às árvores 

vishaal, não teria deixado o Nadrik levar o Livro da Sabedoria; 

tinha -vos deixado andar por aí aos encontrões uns aos outros 

sem as vossas memórias. Teria dado muito menos trabalho  

e agora não tinha de lidar com gente merdosa como tu.

Isto fez com que algumas pessoas parecessem ficar mais 

descontraídas.

A Etain olha de relance para a Nove e gesticula na direção 

da Enethea e do Astor.

A Nove faz um gesto com os pulsos e os dois são libertados 

das garras do solo numa sucessão de estalidos.

— Agora vão conversar os dois e chegar a um acordo — diz 

a Etain. — E enquanto isso acontece, o resto das pessoas vão 

ficar onde estão à vossa espera.

O quê? Então estamos aqui presos até estes dois idiotas se 

entenderem?

Toda a gente resmunga com a frustração, e os murmúrios 

começam a subir de tom até se transformarem em gritos e ros-

nados. Quase me sinto tentado a juntar a minha voz aos protes-

tos, mas vejo a Etain a murmurar qualquer coisa para a Nove e 

ouve -se mais uma onda de estalidos. Ser irmão da Etain tem as 

suas vantagens. Mexo os dedos dos pés e salto de um pé para o 

outro à medida que recupero a sensação.
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— Claro que tinha de libertar o irmão — resmunga alguém. 

Mas não fui o único a ser libertado. Várias pessoas que reconhe-

ço como membros do conselho da Etain estão também a abanar 

os pés e a caminhar na direção dela.

— Vou reunir o conselho para decidir o que devemos fazer 

em relação a isto — diz ela, indicando as cordas grossas da rede 

que estrangula as nove árvores, as trepadeiras espinhosas que 

acabaram com os planos que tínhamos para hoje. A Etain dirige à 

Enethea e ao Astor o seu olhar mais gélido e aponta para eles en-

quanto se dirige à multidão. — Eles têm agora a vossa liberdade 

nas mãos. Será o seu acordo que vos vai libertar. Até isso aconte-

cer, ficarão todos exatamente onde estão.

As pessoas desatam a protestar, mas a minha irmã vai -se 

embora sem sequer olhar para trás, com a Nove e os membros 

do conselho atrás de si. Sacudo uma formiga vermelha brilhante 

que tenta subir pelo meu tornozelo e corro para os alcançar.

Quando passo por eles, o Astor e a Enethea continuam de 

costas voltadas, a olharem fixamente para a Etain com os olhos 

inundados de fúria. Talvez possam estabelecer uma relação com 

base na raiva que lhe têm neste momento, em vez da que sen-

tem um pelo outro.

Etain

A Nove e os outros seguem -me. Há dez membros permanentes 

no conselho, cinco de Metis, cinco de Athenas, mais quatro luga-

res rotativos escolhidos a cada mês — dois athenesianos e dois 

metisianos. A Nove não tem estado presente vezes suficientes 

para a contar como um verdadeiro membro — embora, uma vez 

que é a junção de ambas as Escolhidas de Metis e de Athenas,  
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ninguém conteste a sua presença. O Taurus normalmente não 

faz parte das reuniões… Acho que não quero que ninguém pen-

se que o favoreço apenas porque é meu irmão, mas neste caso 

julgo que ele vai poder ajudar -nos.

Assim que nos encontramos fora do alcance dos ouvi-

dos das pessoas, os membros do conselho começam a falar e 

colocam -se automaticamente na forma circular que adotamos 

para todas as reuniões.

— Por onde tens andado, Nove? — murmuro enquanto 

eles conversam.

Ela olha para mim inexpressivamente.

— Estive com as profetisas, na Caverna dos Antepassados.

— Eu não pedi às profetisas que saíssem do acampamento 

— digo -lhe rapidamente. — Não queria que elas se fossem em-

bora. Mas os metisianos estavam nervosos. E os athenesianos 

continuam a ter toda a liberdade para visitar as suas profetisas.  

E eu continuo a pedir -lhes que me digam como vai estar o tem-

po e se há alguma profecia mais séria. Queria ter lá ido pessoal-

mente, mas tenho andado tão…

A minha voz desvanece -se. A Nove não diz nada e uma sen-

sação de culpa instala -se no meu estômago, agitando -se como 

pedras no interior de um moinho de água. Desde que se trans-

formou numa única pessoa, a Nove parece -me… fragmentada, 

quase como se estivesse novamente a debater -se para se tornar 

a Aula ou a Joomia, mas incapaz de escolher uma ou outra; e eu 

tenho dificuldade em encontrar uma forma de combinar as duas 

pessoas que elas eram numa só.

— Etain? — chama o Taurus.

Apercebo -me de que estão todos a olhar para mim e apresso-

-me a pigarrear para clarear a voz.

— Ordem, por favor.




