


Para Jamie Samphire.

Gosto mais de ti do que de chocolate!
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C A P Í T U L O  1

Não posso dizer que já pensei como será ser um hu‑

mano. Mas o meu avô Granada sempre me disse: 

«É mais seguro não falar com a comida…» e, como todos os 

dragões sabem, os humanos são o tipo de refeição mais 

perigosa que existe no mundo. 

Claro que, enquanto jovem dragão fêmea, a única coisa 

que sempre vi deles foram as suas joias e os seus livros.  

As joias eram maravilhosas, mas os livros eram pura e 

simplesmente uma loucura. Que desperdício de tinta! Por 

muito que semicerrasse os olhos nunca conseguia passar 

dos primeiros parágrafos de letrinhas apinhadas e irritadas.  
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Da última vez que tentei ler, fiquei tão frustrada que re‑

duzi três livros a cinzas só com o ar zangado da minha 

respiração. 

— Mas tu não consegues ser superior a isso? — per‑ 

guntou ‑me o meu irmão quando viu o que eu fiz. O Jasper  

queria ser filósofo, por isso tentava sempre ter muita 

calma, mas a sua cauda começou a abanar perigosamente, 

espalhando as moedas de ouro por toda a caverna enquan‑

to olhava furioso para a pilha de cinzas à minha frente. 

— Pensa um bocadinho — disse ‑me. — Cada um desses 

livros foi escrito por uma criatura cujo cérebro tem metade 

do tamanho das tuas patas da frente. E, apesar disso, pare‑

ce que até elas têm mais paciência do que tu!

— Oh, a sério? — Adorava fazer com que o superior 

Jasper perdesse a cabeça comigo… e agora que já tinha 

deixado os meus inimigos de papel em frangalhos, esta‑

va pronta para me divertir com o meu irmão. Por isso, 

preparei ‑me, senti as escamas a ondularem com uma 

emoção secreta e disse: — Pois eu cá acho que quem quer 

perder o seu tempo a ler gatafunhos de formigas deve ter 

um cérebro do tamanho de uma formiga também. 

— Argh!

O Jasper soltou o rugido de fúria mais satisfatório 

do mundo e saltou em frente, aterrando exatamente no 

sítio onde eu estava um segundo antes. Se não estives‑

se à espera, teria sido empurrada contra uma montanha  

de diamantes e esmeraldas soltas e as minhas escamas, 

que ainda eram muito suaves, iam ficar completamente 
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arranhadas. Mas, em vez disso, quem aterrou sobre as pe‑

dras foi o Jasper, enquanto eu saltitei alegremente sobre as 

costas dele e lhe esfreguei o focinho no monte de pedras 

preciosas.

— Meninos! — A nossa mãe levantou a cabeça, que es‑

tava enroscada junto às patas de trás, e soltou uma enorme 

fungadela que chegou ao fundo da caverna e que lançou 

as minhas moedas de ouro pelos ares. — Há quem queira 

dormir um bocadinho depois de uma longa e cansativa 

caçada!

— Eu podia ter ajudado na caçada — disse ‑lhe, saltan‑

do de cima do Jasper. — Se me deixasses ir…

— As tuas escamas ainda nem endureceram o su‑

ficiente para aguentarem com a mordidela de um lobo.  

— A minha mãe baixou novamente a sua grande cabeça 

em direção aos pés brilhantes com escamas azuis e doura‑

das. — Quanto mais uma bala ou o feitiço de um mago — 

acrescentou com um ar cansado. — Daqui a trinta anos, 

quando já tiveres crescido um pouco mais e estiveres pre‑

parada para voar…

— Eu não posso esperar mais trinta anos! — gritei.  

A minha voz ecoou por toda a caverna, até que, ao longo 

dos túneis da nossa casa, o meu avô e as minhas duas 

tias começaram a protestar ensonados, mas ignorei ‑os.  

— Não posso viver escondida nesta montanha para sem‑

pre; nunca vou a lado nenhum, nunca faço nada…

— O Jasper está a usar os seus anos mais calmos para 

aprender filosofia. — A voz da minha mãe já não parecia  



s t e p h a n i e  b u r g i s

8

cansada; agora soava mais fria e dura, como um diaman‑

te, o pescoço erguia ‑se cada vez mais por cima de mim 

e os olhos semicerraram ‑se em duas fendas perigosas 

que se focavam unicamente em mim, a sua filha deso‑

bediente. — Os outros dragões encontraram a sua pai‑

xão na literatura, na história, na matemática. Diz ‑me,  

Aventurina: já conseguiste encontrar a tua paixão?

Cerrei os dentes e arranhei com as garras da frente o 

monte de ouro sob os meus pés.

— As aulas são aborrecidas. Quero explorar e…

— E como planeias, exatamente, comunicar com as 

criaturas que conheceres durante as tuas explorações? — 

perguntou a minha mãe com doçura. — Ou fizeste mais 

progressos nos teus estudos da linguagem do que eu me 

lembro?

O Jasper soltou um riso abafado atrás de mim. Virei‑

‑me para ele e soprei ‑lhe uma bola de fumo. Ele deixou 

que a bola inofensiva explodisse mesmo na sua cara, com 

os olhos a brilharem de diversão. 

— Eu já sei falar seis línguas — resmunguei, enquan‑

to me voltava novamente para a minha mãe. 

Mas mesmo assim não consegui levantar a cabeça para 

enfrentar o seu olhar.

— Quando tinha a tua idade — disse a minha mãe —, 

a tua irmã já sabia falar e escrever vinte línguas.

— Humm.

Não me atrevia a mandar bolas de fumo à minha mãe, 

mas se a Citrina estivesse aqui fechada connosco, teria  
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levado com uma. Só que ela vivia muito longe dali, no seu 

palácio perfeitamente extraordinário, único e com o tama‑

nho ideal para qualquer dragão. A Citrina escrevia poesia 

épica que deslumbrava os outros dragões e era adorada 

como uma rainha por todas as criaturas que se aproxima‑

vam dela. 

Ninguém conseguia chegar aos pés da minha irmã 

mais velha. Nem valia a pena tentar. 

Senti o olhar da minha mãe a ficar cada vez mais sério, 

como se conseguisse ler os meus pensamentos.

— A linguagem — começou, citando um dos filósofos 

favoritos do Jasper — é o poder mais grandioso dos dra‑

gões, que se estende muito para lá das presas e das garras.

— Eu sei — resmunguei. 

— Sabes realmente, Aventurina? — O seu longo pes‑

coço curvou ‑se quando a cabeça enorme se baixou para me 

olhar nos olhos. — Porque a coragem é uma coisa, mas  

a imprudência é outra inteiramente diferente. Podes achar 

que és uma criatura muito feroz, mas fora desta monta‑

nha não sobreviverias nem um dia. Por isso, é bom que 

comeces a sentir ‑te grata por teres familiares mais velhos 

e mais sábios a cuidarem de ti. 

Dois minutos depois, a minha mãe já dormia profun‑

damente, com a sua respiração pesada a sibilar com calma 

e ritmo através da caverna, como se nunca tivéssemos  

discutido. 

— Nem um dia? — murmurou o Jasper, assim que 

ela adormeceu. Sacudiu o resto das pedras preciosas  
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que ainda se agarravam ao seu pescoço e olhou para mim 

a sorrir, mostrando ‑me os dentes todos. — O mais certo 

era não durares uma hora. Se te conheço bem, nem meia 

hora aguentavas.

Olhei furiosamente para ele, abrindo as asas.

— Podia cuidar de mim perfeitamente bem. Sou maior 

e mais feroz do que qualquer outra coisa nestas monta‑

nhas.

— Mas és a mais inteligente? — resfolegou. — Apos‑ 

tava o ouro todo que há nesta caverna em como até os 

lobos são melhores do que tu num debate filosófico. E eles 

não devem incendiar coisas de cada vez que perdem.

— Oh! — Virei ‑me de repente, agitando a cauda. Mas 

não tinha por onde escapar. As paredes da caverna esta‑

vam demasiado próximas e a cada dia que passava o espa‑

ço parecia ‑me mais apertado. Elas empurravam ‑me de um 

lado para o outro até que quase não conseguia respirar.

E ainda queriam que passasse mais trinta anos enclau‑

surada dentro desta montanha, a ouvir a minha família  

a ralhar comigo porque achava a minha vida um tédio?

Jamais.

Foi nesse instante que percebi exatamente o que tinha 

de fazer.

Mas não importava o que os outros pensavam, eu não 

era estúpida. Por isso, esperei que o Jasper se cansasse de 

me provocar e se enroscasse com um dos seus novos livros 

humanos — um que eu ainda não tinha queimado. Era um 

tratado filosófico, por isso sabia que estava em segurança.
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— Vou dar um passeio pelos túneis — disse ‑lhe, de‑

pois de ele virar a quinta página com a garra. 

— Humm ‑humm — murmurou o meu irmão sem le‑

vantar os olhos do livro. — Ouve isto Aventurina: este tipo 

acha que é moralmente reprovável comer carne. E peixe 

também! Ele recusa ‑se a magoar outras criaturas vivas  

e por isso só come plantas. Não é fascinante?

— Fascinante? Ele vai morrer de fome! — Agitei as 

orelhas com horror. — Eu bem te disse que os humanos 

tinham berlindes em vez de cérebros!

Mas o meu irmão nem me ouviu. O fumo saía num fio 

longo e feliz pelas suas narinas, enquanto segurava o livro 

minúsculo perto dos olhos, a rugir de satisfação. 

Passei por cima da cauda dele, uma pata a seguir  

à outra, a caminho da liberdade.

Os sons dos ressonos ecoavam pelos longos túneis das 

cavernas, onde dormiam o meu avô Granada, a tia Turma‑

lina e a tia Esmeralda. Felizmente, a esta hora do dia, o sol 

estava no seu ponto máximo e ninguém ia acordar com 

uns barulhinhos leves vindos de um canto da montanha. 

Baixei ‑me de barriga no chão e rastejei pelo túnel lateral 

que descobri há dois anos, aquele que era demasiado pe‑

queno para os crescidos usarem. Lá em cima, escondida e 

tapada com um pedregulho do tamanho da minha cabeça, 

ficava uma entrada secreta para a montanha. Era o meu 

lugar favorito no mundo inteiro. 

Claro que já o tinha mostrado ao Jasper, há mui‑

tos anos, mas ele quase nunca ali ia, só quando eu o  
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arrastava até lá. Ele ficava sempre mais feliz quando podia 

estar enroscado na sua caverna, a ler um livro ou a escre‑

vinhar os seus longos tratados cheios de palavras escritas 

uma por uma, com a garra mergulhada na tinta.

Quem adorava empurrar o pedregulho e enfiar a ponta 

do focinho pelo buraco era eu, para inspirar profundamen‑

te o ar fresco que me fazia comichão no nariz e admirar 

as nuvens a flutuar lá em cima no céu. Nunca me atrevi a  

ir mais longe, mas às vezes ficava ali durante horas, só  

a sonhar com o dia em que poderia finalmente abrir as 

asas e voar através do céu infinito. 

Mas hoje, pela primeira vez, não ia parar nos sonhos.

Ia mostrar ao Jasper e à minha mãe como era capaz 

de tomar conta de mim. Depois os adultos já não iam ter 

mais desculpas para me manterem escondida durante 

mais tempo. 

Com o entusiasmo a inundar ‑me, encolhi as asas con‑

tra os lados do corpo e lancei ‑me para o mundo exterior e 

para a liberdade.

Passar pelo buraco foi mais difícil do que pensa‑

ra. Os meus ombros ficaram entalados na abertura até  

que quase rugi com o esforço. Tive de me calar bem 

calada e de engolir o fumo que me engasgava, porque 

tinha de ficar em silêncio. Até que finalmente, finalmente, 

fiz um pouco mais de força e saí para a liberdade com 

um estalido: Plop! Caí aos trambolhões no chão lá fora  

e fiquei a rugir de dor. As minhas asas dobradas raspa‑

ram com tanta força na extremidade dura e irregular 
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das rochas que fiquei com rasgões nas escamas prateadas  

e vermelhas. 

O que é que a minha mãe disse? As tuas escamas ainda 

nem endureceram o suficiente para aguentarem com a mordi‑

dela de um lobo…

Cerrei os dentes e coloquei ‑me de pé sobre as quatro 

patas, embalando as asas, segurando ‑as meio dobradas ao 

lado do corpo. Cada sopro da brisa que passava por elas me 

fazia estremecer, mas afastei a dor com um rugido. 

Pronto, não era hoje que iria tentar voar pela primeira 

vez. Não fazia mal. Também não precisava de voar para 

apanhar a minha presa.

Pela primeira vez na minha vida, vi o céu azul e livre à 

minha volta e senti ‑me livre também. O cume irregular da 

montanha erguia ‑se atrás de mim. Por baixo, estendia ‑se 

o vale da floresta. E no meio, enterrados algures nos sopés 

ondulados e nos caminhos de pedra, andavam os animais 

e os humanos a viver as suas pequenas vidas…

Comecei a descer a encosta da montanha, a seguir  

o aroma da comida.
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C A P Í T U L O  2

Caçar não era tão fácil como pensara. 

Os caminhos que desciam a montanha eram irregu‑

lares, de terra dura e a cada passo que dava levantava pedras 

e nuvens de pó à minha volta. Por muito que pousasse os pés 

devagar e com cuidado, não conseguia evitar que as pedras 

voassem para a frente como pequenos espiões que avisavam 

toda a gente de que me aproximava. Ao fim de duas horas na 

rua, estava preparada para incendiar toda a encosta da mon‑

tanha… e o meu estômago ainda rugia mais alto do que eu.

Ouvia repetidamente os pássaros a piar, a implora‑

rem para serem comidos. Em certa ocasião, até cheirei 
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alguns deliciosos animais de sangue quente que desciam 

o caminho a pouco mais de cinco metros à minha frente.  

Estavam tão perto! Mas quando desatei a correr para ten‑

tar apanhá ‑los desprevenidos, o riacho de pedras por 

baixo dos meus pés transformou ‑se numa torrente que 

me fez escorregar e escorregar descontroladamente pela 

encosta abaixo até bater num conjunto de pinheiros que 

me arranharam… quando cheguei finalmente ao local 

onde a minha presa estivera, já há muito que ela tinha  

desaparecido. 

Esta situação era tão injusta que mal conseguia 

suportá ‑la. Atirei o pescoço para trás e abanei ‑o com frus‑

tração. Mas nem sequer podia soltar um rugido, porque  

a minha família ia ouvir ‑me. 

Já deviam estar todos acordados no interior da monta‑

nha. Claro que não se iam lembrar de me procurar imedia‑

tamente. Eu já tinha saído muitas vezes para explorar os 

túneis. Mas se não regressasse em breve, iam começar a 

questionar ‑se por onde eu andava… e se me encontrassem 

antes de conseguir apanhar um único pedaço de comida, 

nunca mais me deixavam sair da caverna. 

Não podia voltar para casa de garras vazias, não impor‑

tava o que tivesse de fazer para o impedir!

Foi quando ouvi uma voz tímida a cantar por baixo de 

mim.

Tinha de ser um humano.

As minhas narinas inflamaram ‑se. Todos os meus 

sentidos ficaram a postos quando apanhei o cheiro de um 
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delicioso e quentinho mamífero. E melhor do que isso, 

vinha misturado com o aroma da madeira de pinheiro a 

arder.

Acendeu uma fogueira. E estava parado no lugar.

E estava a cantar.

Jamais me ouviria a aproximar ‑me!

Os meus músculos retesaram ‑se, estava pronta e bai‑

xei as pernas de trás numa posição de predadora. Mas 

não saltei para a frente. Nem eu era tão imprudente  

assim!

Podia não adorar livros humanos como o Jasper adora‑

va, mas ouvi todas as histórias que o avô me contou. 

E se o humano tivesse um mosquete? Ou uma espada?

Os humanos eram a presa mais perigosa para um 

dragão. Nem a minha mãe os caçava sozinha com muita 

frequência. O avô ensinou ‑nos a todos que sempre que 

estávamos sozinhos devíamos ficar bem longe dos huma‑

nos, para preferirmos sempre refeições mais seguras e 

simples… e o avô tinha as escamas tão fortes que podiam 

desviar qualquer lâmina ou bala. 

Olhei para os rasgões nas minhas pobres asas doridas 

e soltei um rugido baixo e infeliz. A sensatez era como 

uma pedra que me pesava no estômago. 

Mas depois…

Oh. As minhas escamas estremeceram e subitamente 

imaginei: o ar na cara do Jasper quando eu entrasse na 

caverna com um humano! Que eu apanhei. Sozinha. Sem 

a ajuda de ninguém! 
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Até a minha mãe teria de admitir que estava preparada 

para tomar conta de mim no mundo exterior. Não havia 

melhor forma de provar o meu valor. Tinha de o fazer!

Inspirei profundamente e baixei ‑me até ao chão. En‑

quanto avançava, as pedras e o pó roçavam ‑me na barriga. 

A voz do humano nunca deixou de cantar a sua canção e, 

à medida que me aproximava cada vez mais, comecei a 

distinguir as suas palavras, numa língua que reconhecia.

— … e a estrada serpenteante, oh, a estrada serpenteante 

que nunca chega ao fim…

Ah! Não havia nenhuma estrada no mundo que não 

chegasse ao fim, algures.

Eu bem disse ao Jasper que os humanos tinham cére‑

bros do tamanho de berlindes!

Vi finalmente a minha presa. Ele encontrou uma gruta 

na encosta da montanha, rodeada por três lados por pedre‑

gulhos e pinheiros de agulhas espetadas. No meio acen‑

deu uma fogueira e estava debruçado sobre ela, de costas 

para mim. Enquanto espreitava por entre as árvores, sus‑

tive a respiração, fechando bem a boca para o ar quente do 

meu entusiasmo não sair sem querer e o avisar da minha 

presença. 

Ele não tinha nenhuma espada ou mosquete na mão. 

Ainda bem. E não era um daqueles humanos raros que 

fazia magia, que era a pior espécie das manhas humanas, 

porque esses usavam umas camadas de tecido pretas e 

compridas muito elegantes que os faziam parecer criatu‑

ras sem pernas. O avô tinha feito um desenho para eu e 
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o Jasper vermos e obrigou ‑nos a prometer que nunca nos 

aproximaríamos de um deles enquanto as nossas escamas 

protetoras não tivessem endurecido durante pelo menos 

cem anos. Porém, este humano estava vestido com cama‑

das de tecidos lilases e cor ‑de ‑rosa perfeitamente seguras, 

que mostravam os seus membros finos de forma muito 

evidente. 

Mesmo assim, para isto correr bem tinha de ser muito 

rápida. Rápida o suficiente para ele não conseguir tirar 

uma espada ou um arco e uma flecha daquele saco grande 

que estava ao seu lado, ou um machado, ou…

Eu sou maior e mais feroz do que ele, disse a mim mesma 

com grande austeridade. Sou a criatura mais assustadora 

desta montanha.

Até que o humano começou a virar ‑se na minha direção. 

Agora! Abri a boca num rugido silencioso e saltei.

— Ahhhh! — gritou o humano e deixou cair qualquer 

coisa que tinha numa panela. Chegou ‑se para trás, tro‑

peçou numa pedra e caiu de costas enquanto eu saltava 

triunfantemente por cima dele. 

Depois gritei também, quando a minha asa já magoa‑

da raspou contra o meio círculo de pinheiro que estava no 

meu caminho. 

 — Aargh!

Não consegui chegar até ele por causa da dor e caí de‑

samparada mesmo ao lado da fogueira, com as asas encos‑

tadas ao corpo. 

— Ai, ai, ai!
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Ups. Percebi que tinha falado em voz alta quando o 

humano arregalou os olhos. 

— Rrrrgh! — Levantei ‑me e mostrei ‑lhe os meus cin‑

quenta dentes. Está melhor. O humano pestanejou com 

força, com pequenas gotinhas de suor a nascerem ‑lhe no 

rosto. Abriu a boca, mas não saiu som nenhum. 

Levantada por cima dele, preparei ‑me para saltar.

Foi nesta altura que o cheirei.

Um aroma maravilhoso, doce e exótico. Rico e borbu‑

lhante, a ferver mesmo por baixo do meu nariz. 

Virei o pescoço comprido em direção à fogueira com 

uma velocidade letal e perguntei:

— O que é isto?

— O qu ‑qu ‑quê? — O humano recuou mais um passo, 

a olhar fixamente para mim. 

Ignorei a sua retirada. Depois teria tempo de sobra 

para o apanhar. A única coisa que me interessava neste 

momento era a panela colocada em cima da fogueira, a pa‑

nela cujo vapor se erguia no ar e me fazia cócegas no nariz 

com um aroma tão maravilhoso que estava a crescer ‑me 

água na boca. Tinha de o comer! 

A panela estava cheia de uma monótona água a ferver, 

mas lá pelo meio serpenteavam uns tentáculos negros que 

se iam dissolvendo lentamente.

— O que puseste nesta panela? — Exigi saber.

— Oh, isso? — Parou de se mexer. — É chocolate. 

— Chocolate? — Nunca tinha ouvido falar em cho‑

colate. O Jasper nunca me falou disto e ele já tinha lido 
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todas as obras filosóficas a que conseguira deitar as garras. 

Como podiam os seus filósofos ficar tão entusiasmados 

com a ideia de comerem plantas, quando podiam comer 

uma coisa tão deliciosa como chocolate? 

Baixei o focinho para chegar o mais perto possível da 

panela sem a derrubar. Depois inspirei longa e profunda‑

mente pelo nariz.

Oh céus. 

Um rugido baixo de desejo inundou ‑me a barriga e en‑

cheu a clareira.

— Isto é chocolate?

Até agora, a única coisa que queria comer era carne, 

fosse queimada, crua ou ligeiramente tostada. Sempre 

parti do princípio de que não havia nada melhor. Mas 

agora…

Seria assim que o Jasper se sentia em relação à sua 

filosofia?

Tinha de descobrir qual era o sabor do chocolate. Não 

podia viver mais um segundo sem esse conhecimento! Colo‑

quei o pescoço no ângulo certo, inclinei ‑me para a frente e…

— Espera! — O humano deu um salto em frente.

Cheguei ‑me para trás, completamente incrédula. 

— Acabaste de me mandar parar, a mim? — A fúria 

fez com que as minhas asas magoadas se abrissem en‑

quanto fitava o humano. Era uma criatura minúscula, in‑

significante e estava a tentar afastar ‑me do meu chocolate?

— Afinal vou ter de te comer primeiro — disse ‑lhe 

com tristeza.
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— Não! — gritou, enquanto se agitava à minha frente, 

com as mãos no ar. — Só queria dizer que o chocolate  

ainda não está pronto. Isto devia ser chocolate quente  

e ainda não misturei tudo. Ainda nem pus as especiarias!

Semicerrei os olhos para ele. 

— Estás a querer dizer que ainda vai ficar melhor do 

que isto?

— Tu nunca provaste chocolate quente, pois não?

— Bem… — Lembrei ‑me dos avisos do meu avô a res‑

peito dos humanos tão traiçoeiros. — Se calhar já provei 

— respondi dissimuladamente. — Nunca se sabe.

Ele hesitou durante um instante. Depois debruçou ‑se 

e com a mão a tremer levantou uma colher de pau que 

estava no chão.

— Confia em mim — disse. — Devias ter a experiên‑

cia completa. 

Antes de ter tempo para lhe responder, virou ‑se de cos‑

tas para mim e começou a mexer a panela.

Sentei ‑me nas patas traseiras e fiquei a observá ‑lo cui‑

dadosamente. 

Enquanto o rosto se enrugava com a concentração, 

ele começou a murmurar sozinho, quase a cantarolar as 

palavras. Estaria a cantar outra vez aquela canção tonta?  

As rimas não me pareciam ser as mesmas, mas quem pre‑

cisava de ouvir mais disparates humanos? Eu não. Nem 

sequer tentei perceber melhor o que dizia. 

Mas, no instante em que ele levou a mão ao bolso, tive 

de lhe pousar uma garra no ombro.
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— Nada de espadas!

— Eu… eu… — gaguejou sem conseguir acabar de 

falar. — Não é nenhuma espada — lá conseguiu dizer. — 

Olha — disse, enquanto tirava um saco do bolso. — É só 

canela.

Canela? Inclinei ‑me com desconfiança em direção ao 

saco. Se ele estava a tentar envenenar ‑me…

— Vou comer um bocadinho primeiro, olha — disse 

ele. Levou um dedo ao interior do saco e tirou uns pozi‑

nhos acastanhados. Depois engoliu ‑os. — Estás a ver?

Melhor do que ver, cheirei a canela. O saco aberto liber‑ 

tava um cheirinho maravilhoso. 

— Põe dentro da panela — ordenei. Queria cheirar  

a combinação, mas já estava a perceber que a mistura da 

canela com o chocolate ia ser maravilhosa.

Ele polvilhou um pouco de canela para a panela, a res‑

pirar com cuidado.

Ohhhh, eu tinha razão. Estes novos aromas eram 

ainda melhores. 

Estava quase a começar a desejar não ter de o levar 

para casa depois, para a minha família comer. Seria muito 

mais satisfatório manter este humano como animal de es‑

timação, para me fazer chocolate quente sempre que eu 

quisesse.

E dava para ver bem que ele seria um animal de es‑

timação bastante trabalhador. Enquanto mexia a pane‑

la, continuava a murmurar para com os seus botões 

num ritmo engraçado e meio cantarolado, com o corpo 
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tenso da concentração. Acho que podia ter ouvido com 

mais atenção, para tentar entender as palavras, mas 

na verdade quando é que me preocupara com o que os 

humanos diziam? Além de que, estava demasiado ocu‑

pada a apreciar os cheiros que saíam da sua panela. Se 

pudesse, tinha ‑me deixado envolver nos braços fume‑

gantes daquele aroma e rodopiava neles durante horas.  

Chocolate quente. Mas que tesouro tão adequado para um  

dragão!

Quando acabasse o que estava na panela, ia ter de pro‑

curar por mais chocolate na sua mala. Já sabia que ia que‑

rer chocolate quente mais vezes. Muito mais vezes.

O humano levantou os olhos finalmente e dirigiu ‑me 

um sorriso nervoso e trémulo. 

— Está pronto — disse ele. — Queres que te sirva uma 

caneca ou…

Funguei e enviei uma bola de fumo para lá do rosto 

dele. 

— Achas mesmo que consigo beber por uma das vos‑

sas minúsculas canecas humanas?

— Acho que não — disse ele. — Então é melhor be‑

beres diretamente da panela. — Enrolou uma suave mão 

humana na camada de tecido da capa para se proteger e 

a seguir levantou a panela segurando na pega comprida.  

— Cuidado que está quente.

Enquanto avancei com um pé, olhei para ele com des‑

prezo.

— Eu sou um dragão!



s t e p h a n i e  b u r g i s

24

As minhas garras curvaram ‑se em volta da pequena 

panela, segurando ‑a como a mais preciosa das pedras. 

Levei ‑a com cuidado até à boca. Fechei os olhos e deixei 

cair o líquido quente e luxuriante para dentro da boca. 

Ohhhh! 

A felicidade explodiu em todos os meus sentidos. 

Deliciei ‑me com aquele sabor maravilhoso. 

Chocolate, chocolate, chocolate…

— Ahhhh!

E a seguir tudo explodiu dentro de mim e o mundo 

ficou completamente negro. 
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C A P Í T U L O  3

Quando abri os olhos, a primeira coisa em que reparei 

foi que estava no lugar errado. Ainda há um segundo 

estava sentada sobre as patas traseiras, a olhar para aquele 

humano vestido com cores brilhantes e que tinha extraor‑

dinárias capacidades de culinária. Agora a única coisa que 

conseguia ver era o céu azul.

Oh. Devo estar deitada de costas. 

Bem, era um pouco estranho. Nunca tinha estado dei‑

tada de costas antes. Isso iria esmagar ‑me as asas. 

As minhas asas! Onde estão as minhas asas? Não as 

consigo sentir por baixo do corpo. Esforcei ‑me para me 
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levantar nas quatro patas e caí imediatamente para a  

frente.

O que se passava com as minhas patas?

Abri a boca para deixar que o fumo se libertasse da 

minha garganta. Mas depois percebi: não havia fumo ne‑

nhum. Porque não tinha fumo a formar ‑se na minha gar‑

ganta? Eu tossia sempre fumo quando entrava em pânico. 

E agora estava definitivamente em pânico!

— Cuidado — disse uma voz perto de mim. Parecia‑

‑me vagamente familiar, mas não muito. Da última vez 

que a ouvira, soara muito mais pequenina.

Virei o pescoço para trás. Foi surpreendentemente difí‑

cil. Mas agora não tinha tempo para me preocupar com isso. 

A criatura que estava à minha frente era humana. Era 

o meu humano. Mas como é que ele tinha ficado tão gran‑

de? Há um minuto era minúsculo. Agora erguia ‑se muito 

maior do que eu.

— Devias mexer ‑te devagar — avisou ‑me. — Acho que 

vais demorar algum tempo a adaptar ‑te.

— A adaptar ‑me a quê? — gritei.

Depois fiquei muito parada, com a garganta a fechar‑

‑se em sinal de protesto. A minha voz não costumava ser 

assim. A minha voz devia troar por toda a clareira. Esta voz 

soava baixinha e fina. Parecia… parecia quase…

Uns arrepios percorreram o meu corpo e fizeram ‑no 

estremecer contra o chão.

— Toma — disse o humano com um suspiro enquan‑

to tirava a camada exterior de tecido que lhe cobria os  
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braços e as costas. — Pareces estar com frio. — Colocou 

o manto lilás comprido por cima das minhas costas e o 

tecido tapou ‑me por completo, caindo no chão de ambos 

os lados. 

Como podia ser tão grande para o meu corpo? A não 

ser que…

— Não pode ser — murmurei, naquela voz terrível, 

tímida e errada. — Não!

— Oh, sim — disse ele. — Lamento, sabes, mas não 

podia fazer outra coisa. Afinal tu ias comer ‑me… e como 

eras daquele tamanho, não tinha esperanças de te conse‑

guir impedir. — Encolheu os ombros. — Que outro remé‑

dio tinha senão resolver esse problema?

O mundo girou à minha volta. Não conseguia respirar. 

Tentei enterrar as garras no chão para me acalmar. Mas 

as garras empurraram o chão inutilmente e recusaram ‑se  

a entrar na terra.

Não queria olhar para baixo para ver porquê. Mantive 

os olhos fixos no humano enganador e mentiroso que es‑

tava à minha frente.

— Tu não és uma pessoa mágica! — disse ‑lhe. — Não 

me consegues enganar. Não estás a usar tecidos pretos!

— Pretos?… Oh, já sei o que queres dizer. Estás a pen‑

sar nos magos que lutam nas batalhas do rei e nos seus 

mantos. — Fez um som de desdém. — Eu não sou um 

deles. Eles fazem uma magia muito vistosa e aparatosa nos 

campos de batalha, para ganharem todo o ouro, a glória e 

os uniformes. Mas eu…
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Os lábios dele curvaram ‑se num sorriso convencido.

— Eu sou algo muito mais interessante: sou um mago 

da comida. Não há muitos como eu, mas acredita em mim, 

poder não nos falta. E gostaste do chocolate quente encan‑

tado que te dei, não gostaste? Só isso já é alguma coisa. 

Alguma coisa? Aquele chocolate quente foi a melhor 

coisa que alguma vez provei na vida. Só de me lembrar 

dele doía ‑me o estômago e queria comer mais. 

Depois de todas as preocupações da minha mãe, en‑

contrara finalmente a minha paixão… mas na pior altura 

possível.

E o que queria ele dizer exatamente com encantado?

O mago da comida inclinou ‑se para a frente e tirou qual‑

quer coisa redonda do seu saco. Qualquer coisa que brilhava 

à luz do sol. O medo inundou ‑me o estômago. Eu sabia o 

que aquilo era. Em certa ocasião, o avô levara um objeto da‑

queles para casa para nos mostrar, assim como uma série de 

engenhocas humanas como chaleiras e panelas, para que pu‑

déssemos estudá ‑las. A Citrina identificou ‑o imediatamente.

Era um espelho.

— Queres ver a tua imagem? — perguntou ele com 

uma simpatia estranha. 

Não, pensei. Mas não me permiti responder em voz 

alta. Eu era um dragão. Não ia mostrar medo de nada, 

principalmente não à frente de alguém que teria sido a 

minha presa.

O espelho aproximou ‑se cada vez mais, enquanto fi‑

quei ali deitada, imobilizada, à espera dele. 
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Não ia fugir. Não ia desgraçar ‑me. Eu…

Ele baixou o espelho mesmo em frente ao meu rosto.

Uma rapariga humana muito jovem olhou para mim 

com uns olhos dourados, arregalados e horrorizados.

Depois disto, o mago da comida não ficou ali muito 

mais tempo. Reuniu as suas coisas enquanto assobiava  

e até se deu ao luxo de limpar a panela com toda a calma. 

A minha boca salivou com o cheiro, mas fechei os dentes 

pequenos e pouco aguçados e obriguei ‑me a não lhe pedir 

mais do seu chocolate.

Ele não merecia essa satisfação.

— Volta. A. Transformar ‑me! — Ordenei. — Senão!

Um quarto de hora antes, ele teria estremecido com o 

rugido que teria sido a minha voz. Mas agora limitou ‑se  

a fazer um sorriso retorcido enquanto colocava o saco por 

cima do ombro.

— Boa sorte, pequeno dragão.

Nessa altura já tinha tirado a sua capa de cima de mim 

e deixou ‑me só com a cobertura com que me transforma‑

ra: um tecido prateado e carmesim com o padrão das mi‑

nhas escamas. Cobria ‑me o corpo sem escamas como se 

fosse uma segunda pele, mas deixava os pés suaves com‑

pletamente desprotegidos. Por muito que tentasse, não 

conseguia obrigar ‑me a olhar de perto para aqueles pobres 

e pequeninos pés descalços, nem para a imitação prateada 

e carmesim das minhas escamas. De cada vez que tenta‑

va fazê ‑lo, os dentes patéticos batiam descontroladamente 
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uns contra os outros e tinha de abraçar o peito com os 

membros superiores para impedir que toda eu estreme‑

cesse.

O avô vai saber o que fazer. Só tinha de repetir isto de 

cada vez que começasse a esquecer ‑me de que os dragões 

nunca, nunca têm medo. 

— Ainda és capaz de vir a gostar de ser humana, sa‑

bias? — disse o mago da comida. — Depois de ultrapassa‑

res a surpresa inicial, devias descer a montanha. A cidade 

mais próxima chama ‑se Dragoburgo e é a capital. É capaz 

de ser o melhor sítio para encontrares um meio de subsis‑

tência e um sítio para ficares.

— Um meio de subsistência? — repeti, fitando ‑o.  

— O que é isso?

Ele suspirou e abanou a cabeça.

— Tens muito para aprender. Mas lembra ‑te: vai na‑

quela direção. — apontou para o sopé da montanha. — Eu 

se fosse a ti, procurava um trabalho como aprendiza. Não  

sei quantos anos tinhas enquanto dragão, mas agora  

não aparentas mais de 12 anos, por isso está na altura certa.  

E é melhor começares a andar em breve. Não vais querer 

ficar presa na montanha durante a noite, quando os ani‑

mais selvagens saem à rua. 

— Mas eu sou a criatura mais feroz desta montanha! 

— rosnei. 

Ele fez um ruído engraçado no fundo da garganta. 

Depois as linhas de pelo sobre os seus olhos baixaram ‑se. 

A boca contorceu ‑se. Havia qualquer coisa no rosto dele. 
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Com mil coriscos… Seria pena aquilo que estava a ver es‑

pelhada na sua expressão?

Desejei com tanta força ainda ter o poder de respirar 

chamas! Tinha ‑o incendiado naquele preciso instante, 

com o seu chocolate e tudo, só para apagar aquela expres‑

são do seu rosto. 

— Boa sorte — repetiu ele e virou ‑se para ir embora.

Um minuto depois, até o ruído do seu assobio deixou 

de se ouvir. Estava sozinha na clareira de uma montanha 

que, subitamente, me parecia enorme. 

Certo. A fúria deu ‑me força. Cerrei os dentes uns con‑

tra os outros, e rebolei para fincar os pés no chão.

Eu sou capaz de fazer isto.

Não me atrevi a levantar em frente ao mago da comida. 

Não suportaria que ninguém — e muito menos ele — me 

visse a cambalear como uma tonta. Mas agora que ele se 

tinha ido embora, não ficava ali nem mais um segundo. 

Tinha uma montanha para subir e — gemi com o pen‑

samento, voltando a cair de quatro no chão — a minha 

família ia ter uma rica surpresa. 

Oh, quando vissem o que me tinha acontecido, o meu 

avô, a minha mãe e as minhas tias iam abanar tanto as ca‑

beças! Os meus dentes minúsculos cerraram ‑se ao imagi‑

nar o que diriam. E a maneira como o Jasper ia fazer troça 

de mim para toda a eternidade…

Não importa. Só tinha de acabar com aquilo o mais 

depressa possível e depois, no fim de ralharem com as 

suas vozes troantes e de baterem as asas, iam acalmar ‑se  



s t e p h a n i e  b u r g i s

32

e encontrar uma solução para eu voltar à minha forma  

original. 

Não sabia como.

Os dragões não conseguem fazer magia, murmurava 

uma voz pequenina e aguda no fundo da minha cabeça. 

Silenciei ‑a de imediato, rosnando baixinho na minha 

nova garganta pequena e estreita. Não estava pronta para 

baixar o pescoço e desistir, numa atitude submissa. Eu era 

um dragão, não uma minhoca, e estava na hora de regres‑

sar à minha caverna. Para variar, ia recostar ‑me alegre‑

mente e deixar que a minha família tratasse de tudo até 

que este pequeno e ridículo problema ficasse resolvido. 

E depois ia procurar mais chocolate! Mas agora, a pri‑

meira coisa que tinha de fazer era aprender a andar. 

Se os humanos o conseguiam fazer, não devia ser 

muito difícil, pois não? Empurrei ‑me para cima com um 

gemido de esforço.

Cinco minutos depois estava a ofegar e novamente 

deitada no chão, onde caí com toda a força… outra vez.  

Os corpos humanos eram ridículos!

A rosnar, bati com os pés da frente — as mãos, como  

os humanos lhes chamavam — no chão. 

Não conseguia andar só com as duas pernas? Não fazia 

mal! Ia andar de gatas. De qualquer maneira fazia muito 

mais sentido. Se fossem criaturas práticas, os humanos 

também andariam assim. Só era preciso alguma inteli‑

gência para colocar as pernas demasiado compridas numa 

certa posição e depois…
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Ai! Voltei a cair ao chão depois de dar apenas três pas‑

sos e fiquei a choramingar enquanto sugava a mão direita 

que estava magoada. Uma gota de sangue escorreu para a 

minha língua.

Ai que nojo! Cuspi ‑o horrorizada. Porque é que o san‑

gue não sabia bem?

Este feitiço tinha mesmo atravessado todo o meu 

corpo. Se não resolvesse isto depressa, não tardava nada  

e estava a querer comer vegetais!

Foi mais do que o suficiente para me fazer tentar de 

novo.

Desta vez, andei um pouco em redor e encontrei um 

ramo caído que não estava muito longe. Pronto! Já ouvira 

falar de dragões que conseguiam viver só com três pernas. 

Se eles conseguiam, eu também ia conseguir.

Comecei a coxear pela montanha acima enquanto cer‑

rava os dentes. 

Vinte minutos depois, consegui deitar o ramo fora e 

caminhar sobre os dois pés doridos — não era fácil, mas 

eu era capaz.

Meia hora depois, uma sombra enorme passou por 

cima da minha cabeça. Levantei ‑a para trás com tanta 

força que o meu pescoço até fez um estalido.

Au!

Lá em cima, onde não devia existir mais nada além de 

céu azul que caía gradualmente na escuridão, vi uma enor‑

me mancha vermelha e dourada, a voar baixinho, perto de 

mim, mesmo por cima da copa das árvores. 
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Seria capaz de reconhecer o padrão daquelas escamas 

em qualquer lado.

— Avô! — gritei. Comecei a saltar para cima e para 

baixo, encontrando novos músculos nas minhas per‑

nas humanas que ainda nem tinha sentido. Acenei lou‑

camente com os braços, zonza com o alívio. — Avô, sou  

eu!

A cabeça dele, que da posição em que estava parecia 

muito maior, virou ‑se. Um enorme olho dourado fixou ‑se 

no meu pequeno corpo a saltitar.

— Avô! — Voltei a gritar.

Ele encolheu as asas e fez um círculo, para voar…  

na direção oposta.

Fiquei de boca aberta. Olhei para ele sem conseguir 

acreditar.

— Ei! — gritei. Baixei ‑me e peguei numa pedra do ta‑

manho da minha mão. — Volta para aqui!

Atirei a pedra com toda a minha força. 

Como é evidente, a pedra não lhe bateu. Nem chegou 

perto dele. Mas consegui captar a sua atenção, que era o 

que eu esperava.

O pescoço dele virou ‑se numa onda de cor, a boca gigan‑ 

tesca abriu ‑se.

Levei as duas mãos ao lado da minha minúscula boca 

humana.

— Av…!

As chamas saíram da boca dele numa enorme bola de 

fogo e vieram direitinhas a mim.
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O meu novo corpo reagiu antes que a minha cabeça 

tivesse tempo de pensar no que quer que fosse. Caí para 

o chão e rebolei com força, encolhendo a cabeça junto ao 

peito enquanto me enroscava numa pequena bola. 

O calor chamuscou ‑me as costas, mas depois desapa‑

receu. Fiquei ali imóvel, à espera que a próxima bola de 

fogo chegasse.

Sem as minhas escamas, teria ficado reduzida a cinzas 

em poucos segundos. 

E a qualquer momento podia…

Espera lá. Quanto tempo já se passara?

Com muito cuidado, abri os olhos. 

E levantei lentamente a cabeça.

Lá ao longe, no céu, vi o corpo distante do meu avô, 

a esvoaçar e a afastar ‑se de mim. Nem sequer se deu ao 

trabalho de olhar para trás. 

Fiquei a olhar fixamente para ele.

Ele tentou queimar ‑me.

E depois deixou ‑me ali sozinha!

Os familiares não se abandonavam. Os dragões pro‑

tegiam os seus grupos e as suas crias com a própria vida! 

Não importava que me queixasse muito de todos os adul‑

tos mandões da minha montanha, sabia com todas as  

fibras do meu ser que eles fariam qualquer coisa — qual‑

quer coisa! — para me manterem em segurança.

Mas depois… A minha garganta humana começou a 

inchar ‑se repetidamente em convulsões estranhas, como se 

tivesse alguma coisa horrível lá entalada… como a verdade.
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… eu já não era a cria deles, pois não?

Os meus olhos colaram ‑se no vulto do meu avô, que 

ficava cada vez mais pequeno à medida que se afastava. 

Os meus membros suaves e frágeis estavam cobertos por 

nódoas negras e arranhões, o que fazia com que todos os 

centímetros de pele me doessem.

Sabia exatamente o que o meu avô viu quando olhou 

para baixo para mim.

Aquela bola de fogo era um aviso. Ele nem se dava ao 

trabalho de matar uma humana insignificante, a não ser 

que ela tentasse fazer qualquer coisa realmente provoca‑

dora e ameaçadora, qualquer coisa como… tentar entrar na 

caverna da família.

Inspirei profundamente e empurrei ‑me para cima, 

para me sentar com o traseiro fofinho no chão duro. Abra‑

cei as pernas com os braços, para me proteger. À medida 

que o céu escurecia, o ar ia ficando mais fresco. Uma brisa 

forte soprou pela montanha e agitou o cabelo longo e preto 

da minha cabeça em volta do rosto, enviando arrepios que 

percorreram a minha pele vulnerável e sem escamas. 

A encosta da montanha estendia ‑se por baixo de mim, 

exatamente como a vira poucas horas antes, quando come‑

cei a minha grandiosa aventura.

Mas, desta vez, entendi finalmente que não podia vol‑

tar para casa.




