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Sou um mentiroso, um trapaceiro e um cobarde, mas nunca, nunca 
deixarei de ser leal a um amigo. A não ser, claro, que essa lealdade 
exija honestidade, jogo limpo ou coragem.

Sempre achei que atingir um homem por trás era a melhor abor-
dagem. Por vezes, isto pode conseguir-se pela aplicação de um es-
tratagema simples. Clássicos como «O que é aquilo ali?» funcionam 
com frequência surpreendente, mas, para obter os melhores resul-
tados, será melhor que a pessoa nem sequer saiba que lá estamos.

— Au! Jesu! Por que raio fizeste isso? — Alain DeVeer virou-
-se, levando a mão à nuca e vendo-a ensanguentada.

Quando a pessoa que golpeamos não tem a decência de cair, 
o melhor é ter um plano de contingência. Larguei o que restava 
da jarra, virei-me e fugi. Na minha imaginação, ele tombou com 
um «uufff» aprazível, deixando-me livre para sair da mansão sem 
ser observado, passando sobre o seu corpo caído e inconsciente. 
Ao invés, o seu corpo inconsciente perseguia-me pelo corredor, 
gritando pelo meu sangue.

Abri a porta de Lisa de rompante e fechei-a atrás de mim com 
força, preparando-me para o impacto. 

— Mas que raio? — Lisa sentou-se na cama, com os lençóis de 
seda fluindo como água sobre a sua nudez. 
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— Argh. — Alain chocou contra a porta, forçando o ar a sair-
-me dos pulmões e os calcanhares a raspar sobre os mosaicos do 
chão. O truque é nunca correr o ferrolho. Enquanto se tenta alcan-
çá-lo com a mão, leva-se com uma porta a abrir em cheio na cara. 
Devemos preparar-nos para o impacto e, depois disso, deslizar o 
ferrolho enquanto a pessoa do outro lado se ergue do chão. Alain 
demonstrou ser preocupantemente rápido a erguer-se e quase en-
goli a maçaneta da porta como pequeno-almoço, apesar das mi-
nhas precauções.

— Jal! — Lisa saiu da cama, vestindo apenas sombra e a luz 
que entrava pelas portadas. As riscas assentavam-lhe bem. Era 
mais doce do que a sua irmã mais velha e mais esperta do que 
a irmã mais nova. Desejei-a, mesmo naquele momento. Mesmo 
com o seu irmão homicida retido por dois centímetros de car-
valho, e com as minhas hipóteses de fuga evaporando-se a cada 
momento que passava.

Corri para a janela maior e abri as portadas.
— Pede desculpa ao teu irmão por mim. — Passei uma perna 

para fora. — Confundi-o com outra pessoa ou algo parecido... — 
A porta começou a estremecer enquanto Alain batia do outro lado. 

— Alain? — Lisa conseguiu parecer simultaneamente furiosa 
comigo e assustada.

Não parei para lhe responder, saltando para os arbustos em 
baixo, que, felizmente, pertenciam à variedade perfumada e não 
à espinhosa. Cair numa moita de espinhos podia resultar num 
sem-fim de mágoas.

A aterragem é sempre importante. Caio com frequência e não é 
como se começa que importa, mas sim como se termina. Naquela 
ocasião, terminei encolhido, com os calcanhares contra o traseiro, 
o queixo contra os joelhos, meia azálea pelo nariz acima e os pul-
mões sem ar, mas sem ossos partidos. Consegui sair com esforço 
e coxeei até ao muro do jardim, arfando e esperando que a cria-
dagem estivesse demasiado ocupada com as tarefas pré-matinais 
para que pudesse perseguir-me.

Comecei a correr, passando sobre relvados bem cuidados, 
atravessando os canteiros de ervas aromáticas, seguindo em linha 
reta entre todos aqueles losangos de salva e triângulos de tomilho 
ou outra coisa qualquer. Algures atrás da casa, um cão ladrou,  
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fazendo-me recear. Em circunstâncias normais, sou um bom cor-
redor. Borrado de medo, sou um campeão. Há dois anos, durante 
o «incidente fronteiriço» com Scorron, fugi de uma patrulha de 
teutões, cinco deles montados sobre grandes cavalos de guerra. 
Os homens que comandava ficaram onde estavam, sem quaisquer 
ordens. Considero que o mais importante na fuga não é a velo-
cidade a que se corre e sim o facto de se correr mais depressa 
do que o próximo. Infelizmente, os meus rapazes não fizeram 
grande coisa para abrandar os scorrons, e isso forçou o pobre Jal 
a fugir para salvar a vida com pouco mais de 20 anos e uma lon-
ga lista de coisas que pretendia fazer – as irmãs DeVeer estavam 
perto do topo da lista e morrer na ponta de uma lança scorron 
nem sequer estava na primeira página. Fosse como fosse, as terras 
fronteiriças não são sítio para esticar as pernas de um cavalo de 
guerra, e mantive a distância entre nós atravessando a velocidade 
vertiginosa um campo cheio de penedos. Sem aviso, dei comigo 
a correr para a retaguarda de uma batalha inflamada entre uma 
hoste muito mais numerosa de irregulares scorron e o grupo de 
infantaria da Marcha Vermelha cuja vanguarda era a minha mis-
são original ocupar. Corri entre tudo aquilo, agitando a espada 
num terror cego, tentando fugir, e, quando o pó assentou e o san-
gue parou de esguichar, percebi que era o herói do dia, devastando 
o inimigo com um ataque corajoso que revelou uma total falta de 
preocupação com a minha segurança.

Resume-se a isto: a verdadeira coragem pode ser observada  
quando alguém ultrapassa um terror enquanto foge em segredo de 
um terror maior. E aqueles cujo maior terror é serem vistos como 
cobardes são sempre corajosos. Eu, pelo contrário, sou um cobarde.  
Mas, com um pouco de sorte, um sorriso ousado e a capacidade  
de mentir de improviso, saí-me surpreendentemente bem em pa-
recer um herói e em enganar a maior parte das pessoas grande 
parte do tempo. 

O muro dos DeVeers era alto e proibitivo, mas um velho ami-
go meu. Conhecia as suas curvas e defeitos tão bem como conhe-
cia qualquer contorno de Lisa, Sharal ou Micha. Rotas de fuga 
sempre foram uma obsessão minha.

A maioria das barreiras existe para impedir a entrada dos 
imundos e não a saída dos lavados. Usei um barril de chuva para 
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alcançar o telhado de um barracão de jardineiro e saltei para o 
topo do muro. Dentes falharam por pouco os meus calcanhares 
enquanto me içava para o outro lado. Fiquei pendurado pelos de-
dos e deixei-me cair. Senti um arrepio de alívio enquanto o cão 
ladrava e arranhava o lado oposto do muro, frustrado. O animal 
correra em silêncio e quase me alcançara. Cães que não ladram 
podem matar-nos. Quanto mais som e fúria existirem, menos  
homicida será o animal. O mesmo se aplica aos homens. Sou 
composto por nove partes de bravata e uma parte de ganância e, 
até agora, nem uma partícula de homicídio.

Pousei os pés na rua, menos pesadamente daquela vez, livre. 
Podia não cheirar a rosas, mas, pelo menos, cheirava a azálea e a 
uma mistura de ervas aromáticas. Alain seria um problema para 
outro dia. Podia ocupar o seu lugar na fila. Era longa e, à cabeça,  
estava Maeres Allus com uma dúzia de notas de crédito, promessas  
de pagamento e notas de compromisso rabiscadas com caligra-
fia embriagada na seda da roupa interior de pegas. Endireitei-me,  
espreguicei-me e ouvi o cão protestar do outro lado do muro.  
Precisaria de um muro mais alto do que aquele para manter à 
distância os rufias de Maeres.

A Estrada Real alongava-se à minha frente, polvilhada de som-
bras. Na Estrada Real, as casas das famílias nobres enfrentavam 
a ostentação das mansões dos príncipes do comércio, o dinheiro 
novo tentando brilhar mais do que o antigo. A cidade de Vermillion  
tinha poucas ruas tão ricas.

— Levem-no para o portão! Captou-lhe o cheiro. — Vozes no 
jardim.

— Aqui, Pluto! Aqui!
Não me soou bem. Comecei a correr na direção do palácio, 

assustando ratazanas e afastando bosteiros em ronda, com o ama-
nhecer perseguindo-me e arremessando lanças vermelhas contra 
as minhas costas.
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O palácio de Vermillion é uma aglomeração espraiada de complexos 
murados, jardins magníficos, mansões anexas para parentes afastados 
e, por fim, o Palácio Central, a grande construção de pedra que, duran-
te gerações, alojou os reis da Marcha Vermelha. Tudo decorado com 
estatuária de mármore moldada em formas surpreendentemen-
te realistas pelo talento dos pedreiros de Milano; e um homem 
empenhado talvez conseguisse raspar talha dourada suficiente 
das paredes para se tornar ligeiramente mais rico do que Creso.  
A minha avó odeia-o com fervor. Seria mais feliz atrás de barri-
cadas de granito com 30 metros de espessura e espetos com as 
cabeças dos seus inimigos.

Mas nem no mais decadente dos palácios será fácil entrar sem 
algum protocolo. Entrei pelo Portão dos Cirurgiões, atirando uma 
coroa de prata ao guarda.

— Arranquei-te outra vez à cama em más horas, Melchar.  
— Faço questão de saber o nome dos guardas. Continuam a ver 
em mim o herói do Desfiladeiro de Aral e é útil ter os guardas do 
portão do nosso lado quando a nossa vida está pendurada numa 
teia de mentiras tão grande como a minha.

— Sim, Príncipe Jal. Quem melhor trabalha, mais trabalha, 
como costumam dizer.
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— Uma grande verdade. — Não percebi o que disse, mas o 
meu riso falso consegue ser melhor que o meu riso real, e nove 
décimos da popularidade dependem da capacidade de alegrar os 
subalternos. — Gostava de ver um destes sacanas preguiçosos a 
fazerem o mesmo. — Indiquei com a cabeça o brilho da lanterna 
que se via entre as portas fechadas da caserna dos guardas, pas-
sando o portão quando Melchar o abriu. 

No interior, dirigi-me diretamente para o Pavilhão Roma. 
Como terceiro filho da rainha, foi atribuído ao meu pai o Pavilhão 
Roma, um edifício palaciano de estilo vaticano construído pelos 
artesãos do papa para o cardeal Paracheck, nos idos de qualquer 
coisa. A avó tem pouco tempo para Jesu e para a sua cruz, mas 
dirá as palavras nas celebrações e parecerá sincera. Tem ainda 
menos tempo para Roma e tempo nenhum para o papa que lá se 
senta agora — chama-lhe a Santa Vaca.

Como terceiro filho do meu pai, não tenho direito a nada. 
Uma câmara no Pavilhão Roma, e uma comissão indesejada no 
Exército do Norte, que nem sequer mereceu um posto na cavalaria 
porque as fronteiras nortenhas são demasiado montanhosas para 
cavalos. Scorron usa cavalaria nas fronteiras, mas a avó declarou a 
sua casmurrice uma falha que a Marcha Vermelha deveria explo-
rar e não uma tolice que devêssemos continuar a imitar. As mu-
lheres e a guerra não combinam. Já o disse antes. Devia dilacerar 
corações montado num cavalo branco, com armadura de torneio.  
Mas não. Aquela bruxa velha fez-me rastejar pelos cumes, tentan-
do não ser assassinado por camponeses scorron.

Entrei no Pavilhão, um conjunto de corredores, salões cerimo-
niais, uma sala de baile, cozinhas, estábulos e um segundo piso 
com quartos sem fim; pelo portão ocidental, uma porta de serviço 
destinada a criados de cozinha e semelhantes. Ned Gordo estava 
de guarda, com a alabarda encostada à parede.

— Ned!
— Mestre Jal! — Acordou sobressaltado e ficou perigosamente 

perto de fazer a cadeira cair para trás.
— À vontade. — Pisco-lhe o olho e sigo em frente. Ned Gordo 

mantinha a boca fechada e as minhas saídas ficavam a salvo com 
ele. Conhecia-me desde que era um pequeno monstro atormen-
tando os príncipes e princesas mais pequenos e bajulando os que 
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eram suficientemente grandes para me baterem. Era gordo nesse 
tempo. Agora a morte aproximava-se dele, e tinha as peles pen-
duradas, mas o nome ficara. Há poder num nome. O título de 
«príncipe» serviu-me muito bem. Era algo que podia usar para 
me esconder em momentos de apuro e «Jalan» tinha ecos do Rei 
Jalan da Marcha Vermelha, o Punho do Imperador, quando ain-
da tínhamos um. Um título e um nome como Jalan tinham uma 
aura suficiente para me dar o benefício da dúvida – e nunca havia 
qualquer dúvida de que precisava disso.

Quase consegui voltar ao meu quarto.
— Jalan Kendeth!
Parei a dois passos da varanda que conduzia aos meus apo-

sentos, com o pé suspenso para dar o passo seguinte e segurando 
as botas na mão. Não disse nada. Por vezes, o bispo limitava-se a 
berrar o meu nome quando descobria traquinices aleatórias. Era 
justo afirmar que, normalmente, era eu a causa. Mas, desta vez, 
olhava diretamente para mim. 

— Vejo-te, Jalan Kendeth, com passos negros de pecado en-
quanto regressas ao teu covil. Desce!

Virei-me com um sorriso de arrependimento. Os religiosos 
gostam de arrependimento e, muitas vezes, não importa o motivo. 
Neste caso, arrependia-me de ter sido apanhado. 

— Uma excelente manhã também para si, excelência. — Escon-
do as botas atrás das costas e desço na sua direção como se tivesse 
sido essa a minha intenção desde o início. 

— Sua eminência ordena que te acompanhe a ti e aos teus 
irmãos à sala do trono quando soar o segundo sino. 

O Bispo James franze o sobrolho enquanto me olha, sem ter 
feito a barba grisalha, como se também tivesse sido empurrado da 
cama a uma hora pouco razoável, mas não por Lisa DeVeer.

— O meu pai ordenou isso? — Não disse nada à mesa na noi-
te anterior e o cardeal não costumava acordar antes do meio-dia, 
independentemente do que dissesse o santo livro sobre a pregui-
ça. Chamam-lhe pecado mortal, mas, pela minha experiência,  
a luxúria provocará maiores sarilhos e a preguiça apenas será um 
pecado quando alguém corre atrás de nós.

— A ordem veio da rainha. — A expressão de desagrado do 
bispo aprofundou-se. Gostava de atribuir todas as ordens ao meu 
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pai, como mais alto representante da igreja na Marcha Verme-
lha, mesmo que fosse o menos entusiasta. A avó disse, certa vez,  
que se sentiu tentada a colocar o chapéu cardinalício no burro que  
estivesse mais próximo, mas o meu pai estava mais perto e pro-
metia ser mais fácil de conduzir. — Martus e Darin já partiram.

Encolhi os ombros.
— Também nasceram antes de mim. — Ainda não tinha con-

seguido perdoar essa indelicadeza aos meus irmãos mais velhos. 
Parei fora do alcance do bispo, que adorava limpar o pecado de 
príncipes tresmalhados com bofetões, e virei-me para subir as es-
cadas. — Vou vestir-me.

— Irás imediatamente! O segundo sino não tarda e os teus 
embelezamentos nunca demoram menos de uma hora.

Por mais que me tivesse agradado contrariar o velho tolo, sabia  
que estava certo e não me atrevia a chegar atrasado a uma convo-
catória da Rainha Vermelha. Contive um sorriso de troça e passei 
por ele com passo apressado. Vestia o traje costumeiro das mi-
nhas escapadelas à meia-noite e, embora fosse suficientemente 
refinado, os veludos fendidos não tinham resistido bem durante 
a minha fuga. Mesmo assim, teria de servir. Fosse como fosse, 
avó preferia ver a sua descendência com armadura e pingando 
sangue. Um salpico de lama aqui e ali talvez me valessem alguma 
aprovação.
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Cheguei atrasado à sala do trono, com os ecos do segundo sino esmo-
recendo antes de alcançar as portas de bronze, enormes e deslocadas 
naquele sítio, tendo sido roubadas de um palácio mais grandioso ain-
da por um dos meus distantes e sanguinários parentes. Os guardas 
olharam-me como se fosse caca de pássaro que tivesse entrado 
sem convite por uma janela, salpicando o chão à sua frente.

— Príncipe Jalan. — Agitei as mãos para os apressar. — Talvez 
tenham ouvido falar de mim? Fui convidado.

Sem comentário, o maior deles, um gigante com malha de 
bronze fogueado e elmo com pluma escarlate, puxou a porta es-
querda o suficiente para me deixar passar. O meu esforço para 
conquistar a amizade de todos os guardas do palácio nunca conse-
guiu penetrar até aos homens escolhidos pessoalmente pela avó. 
Consideravam-se demasiado importantes para permitir que isso 
acontecesse. Era óbvio que recebiam demasiado dinheiro para fica- 
rem impressionados por qualquer demonstração de generosi- 
dade da minha parte e, de qualquer forma, talvez tivessem sido 
avisados sobre mim.

Entrei sem ser anunciado, e avancei com passos apressados  
e sonoros sobre o mármore. Nunca gostei da sala do trono. Não 
pela sua grandiosidade esmagadora ou pela história gravada na 
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pedra austera que nos olhava de cada parede, mas porque não 
havia rotas de fuga. Guardas, guardas e mais guardas, juntamente 
com o escrutínio da velha horrível que afirma ser minha avó.

Aproximei-me dos meus nove irmãos e primos. Parecia ser 
uma audiência exclusiva para os netos reais: os oito jovens Prín-
cipes e a única Princesa da Marcha Vermelha. Por direito, deveria 
ser o décimo na linha de sucessão ao trono, depois dos meus dois 
tios, dos seus filhos, do meu pai e dos meus irmãos mais velhos, 
mas a velha bruxa que aqueceu essa cadeira específica nos últimos 
40 anos tinha ideias diferentes acerca da sucessão. A prima Serah, 
a um mês do seu 18º aniversário, e não contendo uma única me-
dida daquilo em que consistia a essência de uma princesa, era a 
menina dos olhos da Rainha Vermelha. Não mentirei. Serah tinha 
várias medidas do que permite a uma mulher roubar o juízo a 
um homem, e de bom grado ignoraria com ela a opinião comum 
sobre o que os primos deviam ou não fazer. Na verdade, tentei 
fazê-lo várias vezes, mas Serah tinha um gancho direito feroz e 
talento para pontapear as partes mais tenras de um homem. Hoje 
vestia um fato de montar de corça e camurça que seria mais ade-
quado a uma caçada do que à corte. Mas, bolas, como lhe ficava  
bem.

Passei por ela e usei os cotovelos para abrir caminho entre 
os meus irmãos perto da dianteira do grupo. Sou um sujeito de 
compleição decente, suficientemente alto para fazer qualquer  
homem pensar duas vezes, mas, normalmente, não me agrada  
ficar ao lado de Martus e Darin. Fazem-me parecer pequeno e, 
sem mais nada que nos distinga, todos com o mesmo cabelo dou-
rado e olhos cor de avelã, chamam-me «o pequeno». Não gosto 
disso. Mas, nesta ocasião, estava pronto para ser ignorado. Não era  
apenas estar na sala do trono que me deixava nervoso. Nem mes-
mo a recorrente expressão de óbvia censura na face da avó. Era a mu-
lher cega. Assustava-me.

Vi-a pela primeira vez quando me levaram ao trono no meu 
quinto aniversário, o dia do meu nome, flanqueado por Martus 
e Darin com as suas melhores vestes de ir à igreja, pelo meu pai 
com o seu chapéu de cardeal, sóbrio mesmo que o sol tivesse já 
ultrapassado o zénite, e pela minha mãe em sedas e pérolas, com 
um aglomerado de religiosos e cortesãs envolvendo-nos. A Rainha 
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Vermelha curvou-se para diante na sua grande cadeira, trovejando 
qualquer coisa sobre o avô do seu avô, Jalan, o Punho do Impe-
rador, mas não percebi o quê. Porque a tinha visto. Uma mulher 
tão velha que olhá-la me dava voltas ao estômago. Encolhia-se à 
sombra do trono, curvada para ficar escondida se alguém a olhasse 
do outro lado. Tinha a cara como papel que tivesse sido ensopado 
e deixado a secar, os lábios uma linha acinzentada e as maçãs do 
rosto salientes. Vestida com farrapos, não se enquadrava na sala 
do trono, contrastando com o fausto, com os guardas de bronze 
fogueado e com o séquito reluzente que tinha vindo assistir à atri-
buição do meu nome. A velha não se mexia. Quase poderia ser 
um truque de luz, uma capa abandonada, uma ilusão de linhas e  
sombra. 

— ... Jalan? — A Rainha Vermelha terminou a sua litania com 
uma pergunta.

Respondi com silêncio, afastando o olhar da criatura a seu 
lado.

— Então? — A avó semicerrou os olhos, que fixava em mim 
com urgência.

Mesmo assim, eu não disse nada. Martus deu-me uma cotove-
lada com força suficiente para me estalar as costelas. Não ajudou. 
Queria olhar outra vez para a velha. Continuaria ali? Ter-se-ia mo-
vido no momento em que os meus olhos a deixaram? Imaginei 
como se moveria. Rapidamente, como uma aranha. O meu estô-
mago transformou-se num nó apertado.

— Aceitas a incumbência que te atribuí, rapaz? — perguntou 
a avó, tentando ser bondosa.

O meu olhar voltou à bruxa. Continuava ali, exatamente na 
mesma, com a cara parcialmente virada e os olhos fixos na avó. 
Não reparei logo no olho, mas vi-o naquele momento. Um dos 
gatos do Pavilhão tinha um olho assim. Leitoso. Quase como uma 
pérola. A minha ama dizia que era um olho cego. Mas parecia-me 
que via mais do que o outro olho.

— O que se passa com o rapaz? É tontinho? — O desagrado da 
avó ecoou pela corte, silenciando os murmúrios.

Não conseguia afastar o olhar. Fiquei ali, transpirando. Fazen-
do um enorme esforço para não me mijar. Demasiado assustado  
para falar ou até para mentir. Demasiado assustado para fazer  
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alguma coisa além de transpirar abundantemente e manter os 
olhos fixos na velha.

Quando se moveu, quase gritei e fugi. Em vez disso, escapou-
-me um guincho.

— N-não a veem?
Continuou a mover-se. Tão devagar, a princípio, que precisei 

de compará-la com o cenário para ter a certeza de que não imagi-
nava coisas. A seguir, acelerou, com agilidade e segurança. Virou 
para mim aquela cara horrível, com um olho escuro e o ou-
tro uma pérola leitosa. De repente senti calor, como se todas as 
grandes lareiras tivessem sido preenchidas com chama em unís-
sono, ardendo furiosamente num belo dia de verão, as chamas  
projetando-se dos resguardos de ferro como se pretendessem  
mover-se entre nós.

Era alta. Consegui vê-lo nesse momento. Curvada, mas alta.  
E magra como um osso.

— Não a veem? — As minhas palavras tornaram-se um grito, 
apontei e vi-a aproximar-se, estendendo uma mão branca.

— Quem? — Darin estava a meu lado, com 9 anos de idade e 
demasiado crescido para semelhantes disparates.

Não tive voz para lhe responder. A cega cobriu a minha mão 
com a sua, de papel e ossos. Sorriu-me. Um contorcer feio da 
face, como o movimento de vermes pulsando uns sobre os outros.  
Sorriu, e eu caí.

Caí num sítio quente e escuro. Disseram-me que tinha tido 
um ataque. Convulsões. Uma «lepsia», disse o cirurgião ao meu 
pai no dia seguinte. Uma condição crónica, embora não tenha vol-
tado a tê-la em quase 20 anos. Tudo o que sei é que caí, e acredito 
que não parei de cair desde então.

A avó perdeu a paciência e atribuiu-me o nome enquanto me 
contorcia no chão. 

— Tragam-no quando mudar de voz — disse. 
E assim foi durante oito anos. Voltei à sala do trono aos 13, para 

ser apresentado à avó antes da festa da Saturnália no duro inverno 
de 89. Nessa ocasião e em todas as seguintes, segui o exemplo de 
todos os outros e fingi não ver a mulher cega de um olho. Talvez 
não a vissem realmente, porque Martus e Darin são demasiado es-
túpidos para fingir e péssimos mentirosos, e, no entanto, os seus 
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olhos nem sequer vacilam quando olham na sua direção. Talvez 
seja o único a vê-la quando pousa os dedos no ombro da Rainha 
Vermelha. É difícil não olhar quando sabemos que não devemos. 
É como o decote de uma mulher, seios apertados e erguidos, ofe-
recendo-se à inspeção, e, mesmo assim, espera-se que um prínci-
pe não repare e não baixe o olhar. Esforço-me mais com a mulher 
cega de um olho e consigo quase sempre. Mesmo que a avó me 
tenha olhado de um modo estranho numa ou noutra ocasião.

Seja como for, nesta manhã específica, transpirando dentro 
das roupas que vesti na noite anterior e com metade do jardim 
dos DeVeers a decorá-las, não me incomodou minimamente ficar 
entalado entre os meus irmãos mais corpulentos e ser «o peque-
no», fácil de ignorar. Com toda a franqueza, vivia bem com o facto 
de não merecer a atenção da Rainha Vermelha ou da sua Irmã 
Silenciosa.

Esperámos mais dez minutos, não dizendo nada, alguns 
príncipes bocejando e outros transferindo o peso do corpo de 
um pé para o outro, ou dirigindo-me olhares plenos de azedu-
me. Esforço-me para impedir que as minhas desventuras poluam 
as águas calmas do palácio. É pouco aconselhável cagar onde se 
come e, além disso, é difícil escondermo-nos atrás de um títu-
lo quando o ofendido também é um príncipe. Mesmo assim, ao 
longo dos anos, dei aos meus primos poucos motivos para me  
amarem.

Por fim, a Rainha Vermelha entrou, sem fanfarra, mas ladeada 
por guardas. O alívio foi momentâneo. A mulher cega de um olho 
seguiu-a pouco depois e, mesmo que tivesse virado a cara com a 
maior rapidez, percebeu que a olhava. A rainha instalou-se no seu 
assento régio e os guardas posicionaram-se junto às paredes. Um 
único camareiro, Mantal Drews, creio, ergueu-se desconfortavel-
mente entre a descendência real e a nossa soberana, e o silêncio 
regressou à sala.

Olhei a avó e, com algum esforço, impedi o olhar de deslizar 
para a mão branca mirrada atrás da sua cabeça, sobre as costas 
do trono. Ao longo dos anos, ouvi muitos rumores sobre a conse-
lheira secreta da avó, uma velha meio louca que vivia escondida. 
Chamavam-lhe a Irmã Silenciosa. Parecia ser eu o único a saber 
que estava diariamente ao lado da Rainha Vermelha. Os olhos dos 
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outros pareciam não a ver como sempre desejei que os meus não 
a vissem.

A Rainha Vermelha pigarreou. Nas tabernas de Vermillion, 
contam que a minha avó foi outrora uma mulher bela, mesmo sen-
do monstruosamente alta. Uma beldade que atraía pretendentes 
de todos os cantos do Império Arruinado e de mais além. Parecia- 
-me que tinha uma cara brutal, com ossos duros e a pele muito 
esticada como se tivesse sido curtida pela chama, mas, mesmo 
assim, ostentando rugas como um pergaminho amarrotado. Teria 
70 anos, mas ninguém lhe daria mais de 50. O seu cabelo escuro 
e sem sinais de cinzento ainda tinha reflexos de um vermelho 
profundo onde a luz brilhava sobre ele. Bela ou não, os seus olhos 
conseguiam liquefazer as entranhas de qualquer homem. Cente- 
lhas pétreas de frieza. E a rainha guerreira não queria coroa.  
Claro que não. Sentava-se abafada por uma túnica negra e escar-
late, com um finíssimo aro de ouro mantendo o cabelo no sítio, 
puxado para trás.

— Filhos dos meus filhos. — As palavras da avó estavam tão 
cheias de desilusão que se sentia o desapontamento estender-se 
e asfixiar quem as ouvia. Abanou a cabeça, como se todos nós 
fôssemos uma experiência tragicamente falhada de cruzamento 
de cavalos. — E novos príncipes e princesas das ninhadas paridas 
por alguns de vós.

— Sim, n...
— Ociosos, numerosos e alimentando a sedição entre vós. — 

A avó silenciou o anúncio do primo Roland antes que este pudes-
se inflar o peito. O seu sorriso esmoreceu naquela sua estúpida 
barba, a que tinha deixado crescer para permitir pelo menos a sus-
peita de que teria um queixo. — Aproximam-se tempos sombrios e 
esta nação precisará de ser uma fortaleza. O tempo para a infância 
passou. O meu sangue corre nas veias de cada um de vós, por mais 
diluído que esteja. E serão soldados na guerra vindoura.

Martus fungou ao ouvir aquilo, mas fê-lo de forma suficien-
temente discreta para não ser ouvido. Tinha sido destinado  
à cavalaria pesada, esperando tornar-se cavaleiro-general e coman-
dante da elite da Marcha Vermelha. Numa demonstração de lou- 
cura, cinco anos antes, a Rainha Vermelha quase eliminara a  
força. Séculos de tradição, honra e excelência suprimidos pelo 



PRÍNCIPE DAS TREVAS

23

capricho de uma velha. E, agora, todos seríamos soldados, correndo  
apeados para a batalha, escavando trincheiras, treinando inces-
santemente táticas mecânicas que qualquer camponês consegui-
ria dominar, e que colocavam um príncipe na mesma posição de 
um carregador de penicos.

— ... um inimigo maior. Chegou o momento de afastar pensa-
mentos de conquista vazia e preparar...

Contive a repulsa e ergui o olhar, vendo que a avó continuava 
a falar sobre a guerra. Não que a honra me importe grandemen-
te. Todos aqueles disparates sobre princípios de cavalheirismo 
sobrecarregam um homem e qualquer sujeito sensato esquece-
rá tudo isso quando chega o momento de fugir. O que importa-
va era a aparência, a ostentação. Integrar um dos três batalhões  
de cavalaria, conquistar as esporas e manter um trio de cavalos de  
guerra nos quartéis da cidade... Fora o direito de nascimento  
de jovens aristocratas desde tempos imemoriais. Maldição, eu que-
ria a minha comissão. Queria entrar na cavalariça dos oficiais,  
queria partilhar histórias exageradas às mesas fumarentas do  
Conarrf e cavalgar pela Estrada Real com as cores da Lança Ver-
melha ou do Casco de Ferro, com o cabelo longo e o bigode eri-
çado de um homem de cavalaria e um garanhão entre as pernas. 
Ser o décimo na linha de sucessão ao trono permitia que entrasse 
num número significativo de quartos, mas, quando um homem 
se cobria com a capa escarlate dos cavaleiros da Marcha Vermelha 
e instalava um cavalo de guerra entre as pernas, poucas senhoras  
de estatuto haveria que não abrissem as suas após um simples  
sorriso.

Pelo canto do olho, vi a mulher cega mover-se, estragando a 
minha fantasia e repelindo todos os pensamentos sobre cavalgadas 
de qualquer tipo.

— ... queimar todos os mortos. A cremação passa a ser obriga-
tória, tanto para nobres como para gente comum. Com a reprova-
ção de Roma ou sem ela...

Outra vez aquilo. O velho pássaro tinha passado um ano a 
guinchar sobre ritos funerários. Como se os homens da minha 
idade se importassem com tais coisas! Ficou obcecada com his-
tórias de marinheiros, com histórias de fantasmas das Ilhas Afo-
gadas, com as lengalengas de bêbedos lamacentos dos Pântanos 
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de Ken. Já havia homens que desciam à sepultura acorrentados 
— bom ferro desperdiçado por uma superstição. E as correntes  
já não eram suficientes? Os corpos teriam de ser queimados? Não 
agradaria à igreja. Estragaria os seus planos para o Dia do Juízo, 
com todos nós erguendo-nos da sepultura para um grande e féti- 
do abraço. Mas quem se importava? Quem se importava real-
mente? Vi a luz matinal deslizar pelas paredes lá no alto e tentei 
imaginar Lisa como a tinha deixado naquela madrugada, vestindo 
luz, sombra e nada mais.

O estrondo do bastão do camareiro sobre as lajes do chão fez-me 
voltar a erguer a cabeça. Seria justo afirmar que tinha dormido 
muito pouco na noite anterior e a manhã revelava-se atribulada.  
Se não tivesse sido apanhado a um metro da porta dos meus apo-
sentos, ficaria aí instalado em segurança até depois do meio-dia, 
sonhando versões melhores do sonho desperto que a avó não para-
va de interromper.

— Que entrem as testemunhas! — O camareiro tinha uma 
voz capaz de tornar enfadonha uma sentença de morte.

Entraram quatro guardas flanqueando um guerreiro núbio, 
alto e marcado por cicatrizes, com ferros nos pulsos e tornozelos, 
cujas correntes se prendiam a um cinto de ferro. Aquilo avivou o 
meu interesse. Tinha desperdiçado grande parte da minha juven-
tude apostando nos fossos de luta do Bairro Latino, e pretendia 
desperdiçar no mesmo sítio grande parte da vida que me restasse. 
Sempre apreciei uma boa luta e uma dose saudável de sangue der-
ramado, desde que não fosse eu o espancado ou o meu sangue a  
derramar-se. Os fossos de Gordo ou os Buracos Sangrentos em 
Mercants permitiam que me aproximasse o suficiente para lim-
par o ocasional salpico da biqueira da bota, oferecendo intermi-
náveis oportunidades para apostar. Ultimamente, tinha mesmo 
começado a participar nas lutas com homens meus. Sobretudo 
rapazes comprados aos barcos esclavagistas vindos de Marrocos.  
Até ali, nenhum tinha resistido mais de dois assaltos, mas a derro-
ta também podia ser proveitosa para quem soubesse como apos-
tar. Aquele núbio parecia uma aposta segura. Talvez pudesse ser  
a solução para me livrar de Maeres Allus e silenciar as suas can-
sativas exigências de pagamento por brande já consumido e pe-
gas já fodidas.
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Um mestiço magro com os dentes em falta formando um pa-
drão decorativo seguiu o núbio para traduzir a sua algaraviada.  
O camareiro fez uma pergunta ou duas e o homem respondeu 
com as tolices habituais sobre mortos erguendo-se das areias afri-
canas, elaborando a história daquela vez com a elevação do seu 
número para pequenas legiões. Sem dúvida que esperava obter 
a liberdade se a sua história fosse suficientemente divertida. Fez 
um bom trabalho, incluindo um ou dois djinn, mesmo que não 
fossem os habituais sujeitos amistosos com calças largas de cetim 
e desejos para oferecer. Senti-me tentado a aplaudir no fim, mas a 
cara da avó sugeria que poderia não ser uma ideia sensata.

Seguiram-se mais dois desgraçados igualmente acorrentados, 
cada um contando uma fábula mais desvairada que o anterior.  
O corsário, um indivíduo de pele escura com as orelhas rasga-
das onde os brincos de ouro lhe tinham sido arrancados, narrou 
uma patranha sobre navios naufragados erguendo-se das águas 
com tripulações de homens afogados. E o eslavo falou de esque-
letos vivos dos túmulos no mar de erva. Mortos antigos cobertos 
com ouro pálido e oferendas funerárias anteriores ao tempo dos  
Construtores. Nenhum destes homens tinha grande potencial 
para os fossos. O corsário parecia musculado e estaria sem dúvida 
habituado ao combate corpo a corpo, mas tinha perdido dedos das 
duas mãos e a idade era um fator que jogava contra ele. O eslavo 
era um tipo grande, mas lento. Alguns homens têm um tipo es-
pecial de falta de destreza que se anuncia em cada movimento. 
Comecei outra vez a sonhar com Lisa. A seguir, com Lisa e Micha  
juntas. Depois, com Lisa, Micha e Sharal. Tornou-se bastante 
complexo. Mas, quando mais guardas marcharam pela sala do 
trono dentro com a quarta e última destas «testemunhas», a avó 
passou a ter toda a minha atenção. Bastava olhar para o homem 
para perceber que os Buracos Sangrentos não perceberiam o que 
os tinha atingido. Tinha encontrado o meu novo lutador!

O prisioneiro entrou com a cabeça bem alta. Os quatro guar-
das pareciam anões à sua volta. Vi homens mais altos, mas não 
com frequência. Vi homens mais musculados, mas não com fre-
quência. Vi mesmo, em raras ocasiões, homens maiores nas duas 
dimensões, mas este nórdico tinha o porte de um verdadeiro guer-
reiro. Posso não ser grande coisa a lutar, mas tenho bom olho 
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para lutadores. Entrou como se estivesse preparado para matar e, 
quando o pararam com um puxão, rosnou. Rosnou. Quase conse-
guia contar as coroas de ouro escapando-me das mãos quando o 
levasse para os fossos!

— Snorri ver Snagason, do navio esclavagista Heddod. — O cama- 
reiro recuou um passo involuntariamente e manteve o bastão entre 
ambos enquanto lia as suas notas. — Vendido ao largo do Fiorde de 
Hardanger. — Fez deslizar um dedo pelo pergaminho abaixo, fran-
zindo a testa. — Descreve os acontecimentos que relataste ao nosso 
agente.

Não sabia onde ficaria esse local, mas, claramente, nasciam 
homens duros em Hardanger. Os esclavagistas tinham cortado a 
maior parte do cabelo do homem, mas o que restava era tão negro 
que quase parecia azul. Julguei que os nórdicos fossem louros. 
Mas a queimadura profunda no pescoço e nos ombros mostra-
va que não se dava bem com o sol. Incontáveis marcas de chico- 
te mesclavam-se com a queimadura. Teria doído, sem dúvida!  
Os fossos de luta estavam sempre à sombra e, pelo menos, apre-
ciaria essa parte dos meus planos para ele.

— Fala, homem. — A avó dirigiu-se diretamente ao gigante. 
Conseguira impressioná-la até a ela.

Snorri fixou o seu olhar na Rainha Vermelha com o tipo de ex-
pressão capaz de fazer homens perderem olhos. Tinha olhos azuis 
pálidos. Isso, pelo menos, não contradizia as suas origens. Isso e 
os restos das suas peles e couros de foca, e as runas nórdicas gra-
vadas em tinta negra e azul nos seus braços, acima dos cotovelos. 
Era escrita. Parecia ser um tipo de escrita pagã, mas incluindo  
o martelo e o machado. 

A avó abriu a boca para falar novamente, mas o nórdico anteci-
pou-se, desviando a tensão para as suas próprias palavras.

— Deixei o Norte em Hardanger, mas esse não é o meu lar.  
O Hardanger tem águas plácidas, encostas verdes, cabras e ce- 
rejais. As pessoas que lá vivem não são o verdadeiro povo do  
Norte.

Falava com uma voz grave e um sotaque ligeiro, sublinhando 
suficientemente cada palavra para que se percebesse que tinha 
sido criado com outra língua. Falou para a sala inteira mesmo 
que mantivesse os olhos fixos na rainha. Contou a sua história 
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com dotes de orador. Ouvira que o inverno no Norte é uma noi-
te que dura três meses. Noites dessas geram contadores de  
histórias.

— O meu lar ficava em Uuliskind, no extremo mais distante 
do Gelo Cortante. Conto-vos a minha história porque esse sítio 
e tempo terminaram e vivem apenas na memória. Coloco estas 
coisas nas vossas mentes, não para lhes conferir significado ou 
vida, mas para que se tornem reais para vós, para que caminhem 
entre os undoreth, os Filhos do Martelo, e ouçam a sua derradeira  
luta.

Não sei como o fez, mas, quando envolvia a voz nas palavras, 
Snorri tecia um tipo de magia. Arrepiava-me os pelos dos braços e 
quis ser também um víquingue, brandindo o meu machado num 
barco navegando pelo Fiorde de Uulisk acima, com o gelo prima-
veril estalando sob o casco.

Sempre que parava para respirar, a tolice abandonava-me e  
considerei-me muito afortunado por estar quente e seguro na 
Marcha Vermelha, mas enquanto falava um coração víquingue 
batia no peito de cada ouvinte, incluindo no meu.

— A norte de Uuliskind, além das Terras Altas de Jarlson, co-
meça realmente o gelo. O verão mais quente fá-lo-á recuar uns 
três ou quatro quilómetros, mas os viajantes não tardarão a ver-se 
sobre um manto de gelo que nunca derrete, compacto, fraturado 
e ancestral. Os undoreth aventuram-se aí apenas para negociar 
com inowen, os homens que vivem na neve e caçam focas no mar 
gelado. Os inowen não são como os outros homens, enfiados den-
tro das suas peles de foca e comendo a gordura das baleias. São...  
diferentes. 

» Os inowen vendem presas de morsa, óleos fervidos da gor-
dura do animal, os dentes de grandes tubarões, peles e couros de 
urso polar. E também marfins transformados em pentes e alfine-
tes, que eles esculpem com as formas dos verdadeiros espíritos 
do gelo.

Quando a minha avó se intrometeu no fluxo da história, pare-
ceu uma vaca guinchando para tentar reproduzir uma melodia. 
Mesmo assim, merecerá o crédito de conseguir encontrar a força 
de vontade para falar. Eu tinha esquecido, até, que me encontrava 
na sala do trono, com pés doridos e bocejando pela minha cama. 
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Em vez disso, estava com Snorri, trocando ferro trabalhado e sal 
por selos gravados em osso de baleia.

— Fala dos mortos, Snagason. Assusta estes príncipes ocio-
sos — disse-lhe a avó.

Foi então que vi. Um desviar quase impercetível do seu olhar 
para a mulher cega de um olho. Descobrira que era do conhe-
cimento comum que a Rainha Vermelha consultava a Irmã  
Silenciosa. Mas, como a maioria das informações que eram «do 
conhecimento comum», seria difícil encontrar quem soubesse 
explicar como tinha obtido essa informação, mesmo que todos 
estivessem mais do que dispostos a insistir na sua veracidade com 
vigor considerável. Era do conhecimento comum, por exemplo, 
que o Duque de Grast levava rapazinhos para a cama. Pus essa 
informação a circular depois de o duque me esbofetear por ter 
feito uma sugestão menos própria à sua irmã, uma manceba ro-
liça com muitas sugestões impróprias de sua autoria. A difama-
ção feroz pegou e deleitei-me a defender-lhe a honra desde então, 
contra oposição inflamada que «tinha ouvido de fonte segura»! 
Era do conhecimento comum que o Duque de Grast sodomizava 
rapazinhos na privacidade do seu castelo, como era do conheci-
mento comum que a Rainha Vermelha praticava feitiçarias proi-
bidas na sua torre mais alta, e como era do conhecimento comum 
que a Irmã Silenciosa era uma bruxa nefasta cuja mão estava por 
trás de grande parte dos males do império, sendo dominada pela 
Rainha Vermelha ou dominando-a a ela. Mas, até aquele nórdico 
abrutalhado olhar para ela, nunca tinha encontrado outra pessoa 
que visse realmente a mulher cega de um olho ao lado da minha  
avó.

Quer tenha sido convencido pelo olho de pérola da Irmã Silen-
ciosa ou pela ordem da Rainha Vermelha, Snorri ver Snagason bai-
xou a cabeça e falou dos mortos.

— Nas Terras Altas de Jarlson, os mortos gelados deambulam. 
Tribos cadavéricas, enegrecidas pelo frio, cambaleiam em colu-
nas, perdidos entre a neve que cai. Diz-se que há mamutes que 
caminham a seu lado, bestas mortas libertadas dos penhascos de 
gelo que os prenderam muito para norte antes de Odin amaldi-
çoar os homens com o dom da fala. O seu número é desconhe- 
cido, mas são muitos.
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» Quando os portões de Niflheim se abrem para libertar o 
inverno e o hálito dos gigantes alastra pelo Norte, os mortos  
acompanham-no, arrastando quem encontrarem para aumentar 
as suas fileiras. Por vezes, mercadores solitários ou pescadores 
que o mar deposita em costas desconhecidas. Outras, atravessam 
um fiorde por pontes de gelo e capturam aldeias inteiras.

A avó ergueu-se do seu trono e uma vintena de mãos blin-
dadas cobriu punhos de espada. Dirigiu um olhar azedo à sua 
descendência.

— E como te apresentas diante de mim acorrentado, Snorri 
ver Snagason?

— Pensámos que a ameaça viria de norte, das Terras Altas e do 
Gelo Cortante. — Abanou a cabeça. — Quando navios subiram o 
Uulisk na noite cerrada, com velas negras e em silêncio, dormía-
mos. As nossas sentinelas olhavam para norte, esperando os mor-
tos gelados. Salteadores atravessaram o Mar Silencioso e atacaram 
os undoreth. Homens das Ilhas Afogadas avançaram entre nós. 
Alguns vivos, outros cadáveres preservados da podridão. Outros, 
criaturas meio humanas dos pântanos de Brettan, devoradores de 
cadáveres, aberrações com dardos envenenados capazes de roubar a 
força de um homem, deixando-o indefeso como um recém-nascido.

» Sven Remo-Partido era o piloto dos seus navios. Sven e ou-
tros hardassa. Sem a sua traição, os ilhéus nunca teriam conse-
guido navegar o Uulisk durante a noite. Mesmo durante o dia, 
teriam perdido navios. — As mãos de Snorri fecharam-se em 
punhos enormes e os músculos dos ombros ganharam volume, 
palpitando com o desejo de violência. — O Remo-Partido levou  
20 guerreiros acorrentados como parte do seu pagamento. Vendeu-
-nos no Fiorde de Hardanger. O mercador, um homem dos Reinos 
Portuários, pretendia vender-nos em África, depois de remarmos 
a sua carga para sul. O teu agente comprou-me em Kordoba, no 
porto de Albus.

A avó devia ter procurado aquelas histórias com grande empe-
nho. A Marcha Vermelha não tinha tradição na escravatura e sabia 
que ela não aprovava o negócio.

— E o resto? — perguntou a avó, passando além dele, longe do 
alcance dos seus braços, parecendo dirigir-se para mim. — E os 
que não foram capturados pelo teu compatriota?
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Snorri fitou o trono vazio e, a seguir, olhou a mulher cega de 
um olho. Falou entre dentes cerrados.

— Muitos foram mortos. Eu tombei, envenenado, e vi aber-
rações lançarem-se sobre a minha mulher, sem que conseguisse 
impedir. Vi afogados perseguirem os meus filhos e não consegui 
virar a cara para acompanhar a sua fuga. Os ilhéus voltaram para 
os seus navios com espadas ensanguentadas. Levaram prisionei-
ros. — Fez uma pausa, franziu a testa e abanou a cabeça. — Sven 
Remo-Partido contou-me... histórias. A verdade torcer-lhe-ia a lín-
gua... mas ele disse que os ilhéus planeavam levar prisioneiros 
para escavarem o Gelo Cortante. O exército de Olaaf Rikeson está 
lá. O Remo-Partido contou que os ilhéus tinham sido enviados 
para o libertar.

— Um exército? — A avó estava quase ao alcance da mão. 
Uma mulher monstruosa, mais alta do que eu, e eu ultrapasso o 
metro e 80, e provavelmente capaz de me quebrar sobre o joelho. 
— Quem é este Rikeson?

O nórdico arqueou uma sobrancelha ao ouvir aquilo, como 
se todos os monarcas devessem conhecer a história reles da sua 
imensidão gelada.

— Olaaf Rikeson marchou para norte no primeiro verão do 
reinado do Imperador Orrin III. As sagas contam que pretendia 
expulsar os gigantes de Jotenheim e levou consigo a chave dos 
seus portões. Histórias mais sóbrias dizem que talvez o seu ob-
jetivo fosse apenas incluir os inowen no império. Seja qual for a 
verdade, os registos concordam que levou mais de mil homens 
consigo, talvez dez mil. — Snorri encolheu os ombros e virou a 
cara à Irmã Silenciosa para olhar para a avó. Mais corajoso do que 
eu, mas isso não será grande feito. Eu não viraria as costas àquela 
criatura. — Rikeson pensou que marchava com a bênção de Odin, 
mas o hálito dos gigantes soprou mesmo assim e, num dia de 
verão, todos os guerreiros do seu exército congelaram em pé e as 
neves cobriram-nos.

» O Remo-Partido diz que os que foram levados de Uuliskind 
escavam os mortos. Libertam-nos do gelo.

A avó caminhou diante da linha que formávamos. Martus, a 
minha insignificante pessoa, Darin, o primo Roland com a sua 
barba estúpida, Rotus, esguio e severo, solteiro aos 30 anos e mais 
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parado do que água de valeta, obcecado com a leitura... de histó-
rias, vejam só! Parou diante de Rotus, outros dos seus favoritos 
e terceiro na linha sucessória, mesmo que parecesse disposta a 
oferecer o trono à prima Serah e não a ele.

— E porquê, Snagason? Quem enviou estas forças em tal mis-
são? — Olhou Rotus nos olhos como se só ele, entre todos nós, 
pudesse apreciar a resposta.

O gigante hesitou. Era difícil para um nórdico empalidecer, 
mas juro que o fez.

— O Rei Morto, senhora.
Um guarda avançou para o golpear, embora não tenha perce-

bido se o fez por este se dirigir à avó da forma errada ou por troçar 
de todos nós com histórias atoleimadas. A avó travou-o com um 
dedo erguido.

— O Rei Morto — repetiu lentamente as palavras como se, de 
alguma forma, selassem a sua opinião. Talvez o tivesse referido 
antes quando não prestava atenção.

Tinha ouvido histórias, claro. As crianças tinham começado a 
contá-las para se assustarem umas às outras na Noite dos Espíri-
tos. O Rei Morto virá por ti! Buuuuu. Só uma criança se assusta-
ria. Qualquer pessoa com a noção da distância das Ilhas Afogadas 
e da quantidade de reinos que nos separavam precisaria de gran-
de esforço para se preocupar. Mesmo que houvesse nas histórias 
uma centelha de verdade, parecia-me improvável que qualquer 
cavalheiro sério se excitasse grandemente com um bando de  
necromantes pagãos brincando com velhos cadáveres nas colinas 
húmidas que restassem aos Senhores das Ilhas. E se tivessem 
realmente erguido cem mortos dos seus caixões, deixando cair 
carne podre com cada passo? Dez cavalos pesados esmagariam 
tais figuras em meia hora sem sofrerem qualquer perda. Malditos 
fossem os olhos podres do inimigo.

Senti-me cansado e vagamente indisposto, rabugento por ter 
sido obrigado a passar mais de meia manhã a ouvir aquele des-
file de disparates. Se também estivesse bêbedo, poderia ter ver-
balizado os meus pensamentos. Mas ainda bem que não estava.  
A Rainha Vermelha conseguiria deixar-me sóbrio com um  
olhar. 

A avó voltou-se e apontou o nórdico.
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— Bem contado, Snorri ver Snagason. Que o teu machado te 
guie. — Pestanejei ao ouvir aquilo. Um ditado nortenho de algum 
tipo, supus. — Levem-no — disse a avó. E os guardas levaram-no, 
com as correntes tilintando.

Os outros príncipes começaram a murmurar entre si e eu co-
mecei a bocejar. Vi o enorme nórdico sair e esperei que a nossa 
dispensa estivesse próxima. Apesar do chamamento da minha 
cama, tinha planos importantes para Snorri ver Snagason e preci-
sava de chegar até ele sem demora.

A avó regressou ao seu trono e manteve o silêncio até as portas 
se fecharem, depois de o último prisioneiro sair.

— Sabiam que há uma porta para a morte? — A Rainha Verme-
lha não ergueu a voz e, apesar disso, as palavras sobrepuseram-se 
aos murmúrios dos príncipes. — Uma porta real. Que permite 
que a toquemos com a mão. E, para lá dela, o domínio da morte. 
— O seu olhar passou sobre nós. — Há uma pergunta importante 
que deviam fazer-me agora.

Ninguém falou. Não fazia ideia, mas senti-me tentado a per-
guntar, mesmo assim, apenas para apressar as coisas. Decidi não 
o fazer e o silêncio alastrou até Rotus pigarrear finalmente e ques-
tionar:

— Onde?
— Errado. — A avó inclinou a cabeça. — A pergunta era 

«porquê». Porque é que há uma porta para a morte? A res-
posta é tão importante como qualquer coisa que tenham ouvi-
do hoje. — O seu olhar fixou-se em mim e voltei rapidamente 
a minha atenção para o estado das minhas unhas. — Há uma 
porta para a morte porque vivemos numa era mítica. Os nos-
sos antepassados viviam num mundo de leis imutáveis. Os tem- 
pos mudaram. Há uma porta porque se contam histórias sobre  
essa porta, porque os mitos e as lendas cresceram sobre ela 
durante séculos, porque está registada em livros sagrados e 
porque as histórias sobre essa porta são contadas e reconta-
das. Há uma porta porque, de alguma forma, desejámos que 
existisse ou acreditámos que existisse ou as duas coisas. É este 
o motivo. E é por isto que deverão acreditar nas histórias que 
ouviram contar hoje. O mundo está a mudar, movendo-se sob 
os nossos pés. Estamos em guerra, filhos da Marcha Vermelha, 
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mesmo que possam ainda não a ver, mesmo que possam ainda 
não a sentir. Estamos em guerra contra tudo o que possam ima-
ginar e a nossa única arma é o nosso desejo de contrariarmos  
a ameaça.

Tolice, claro. A única guerra recente da Marcha Vermelha foi 
contra Scorron e até essa tinha resultado numa trégua instável 
durante o ano anterior... A avó terá sentido que perdia até os ele-
mentos mais crédulos da assistência e mudou de tática.

— Rotus perguntou «onde», mas eu sei onde está a porta. E sei 
que não pode ser aberta. — Voltou a erguer-se do trono. — E o que 
exige uma porta?

— Uma chave? — Serah, sempre desejosa de agradar.
— Sim. Uma chave. — Um sorriso para a sua protegida. — Tal 

chave seria procurada por muitos. Uma coisa perigosa, mas será 
preferível que a possuamos nós e não os nossos inimigos. Terei 
tarefas para todos vós em breve, missões para alguns, perguntas 
para outros, novas lições para outros ainda. Empenhem-se nestas 
tarefas como nunca se empenharam em qualquer outra coisa nas 
vossas vidas. Servir-me-ão dessa forma, servir-se-ão a vós mesmos 
e, mais importante do que tudo, servirão o império. 

Olhares trocados. Murmúrios. 
— Onde está a Marcha Vermelha em tudo isso? — Talvez a voz 

de Martus.
— Basta! — A avó bateu com as mãos, dispensando-nos. — 

Vão. Voltem para os vossos luxos vazios e aproveitem-nos en-
quanto podem. Ou... se o meu sangue vos correr quente nas 
veias, pensem nestas palavras e ajam em concordância. Vivemos 
os últimos dias. Todas as nossas vidas se arrastam para um único 
momento no tempo, não muito distante desta sala em quilóme-
tros ou em anos. Um momento na história em que o imperador 
nos salvará ou condenará. Tudo o que podemos fazer é dar-lhe 
o tempo de que precisa... e o preço terá de ser pago em sangue.

Finalmente! Apressei-me a sair com os outros, alcançando  
Serah.

— Fica claro que a velha enlouqueceu. O imperador! — Ri-me 
e voltei para ela o meu sorriso de cavalaria. — Nem a avó tem ida-
de suficiente para ter conhecido o último imperador. 

Serah fixou em mim um olhar de repulsa.
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— Ouviste alguma coisa do que ela disse? — E foi-se, deixando- 
-me ali, empurrado por Martus e Darin quando passaram por 
mim.
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Da sala do trono corri pelo corredor principal, virando à esquerda onde 
o resto da minha família virou à direita. Armaduras, estatuária, re-
tratos, espadas dispostas em leque, passei-as a grande velocidade. 
As botas que calçava pisaram cem metros de tapeçaria inacredi-
tavelmente cara, sedas luxuriantes com padrões do Indo. Virei ao 
fundo, derrapando, esquivando-me a duas criadas e continuan-
do pelo corredor da ala dos convidados, onde vintenas de quartos  
estavam preparados para acolher possíveis nobres de visita.

— Desimpede a merda do caminho! — Um aio velho saiu por 
uma porta, atravessando-se à minha frente. Era um dos aios do 
meu pai. Robbin, um velho coxo e grisalho, arrastando-se sempre 
por ali e atrapalhando quem passava. Contornei-o. Saberia Deus 
porque sustentávamos tais destroços. E continuei a acelerar pelo 
corredor fora.

Por duas vezes, guardas saíram sobressaltados das suas guari-
tas, um deles bradando uma palavra de desafio antes de me clas-
sificar mais como asno do que como assassino. A duas portas do 
fim do corredor, parei e entrei no Quarto Verde, arriscando que 
estaria vazio. O quarto, decorado em estilo rústico com uma cama 
de dossel talhada para parecer um aglomerado de carvalhos,  
estava vazio e com o mobiliário coberto por lençóis brancos.  
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Passei pela cama, onde outrora passara várias noites aprazíveis na 
companhia de uma condessa morena dos recantos setentrionais 
de Roma, e abri as portadas de rompante. Passei da janela para a 
varanda, saltei a balaustrada e caí sobre o telhado anguloso dos 
estábulos reais, um edifício que envergonharia qualquer mansão 
na Estrada Real.

Agora, eu sei como cair, mas a queda do telhado dos estábulos 
mataria um acrobata chino e a velocidade com que corria sobre o 
algeroz de pedra exigia um equilíbrio cuidadoso entre o meu desejo 
de não cair para a minha morte e o meu desejo de não ser apu-
nhalado por Maeres Allus ou um dos seus cobradores. O gigante  
nórdico conseguiria abrir um caminho a murro para sair da dívida 
se conseguisse contratar os seus serviços e fazer as apostas certas. 
Raios, se as pessoas vissem nele o que eu via e não me dessem 
boas probabilidades, poderia fazê-lo comer erva-trinitária e apostar 
contra ele.

No extremo oposto dos estábulos, duas colunas coríntias supor- 
tavam velhas trepadeiras. Ou vice-versa. De qualquer das for-
mas, um trepador hábil e desesperado conseguiria descer até ao 
chão por aí. Escorreguei os últimos três metros, arranhei o cal-
canhar, mordi a língua e corri para o Portão da Guerra cuspindo  
sangue.

Cheguei ofegante e precisei de me curvar, com as mãos apoia-
das nas coxas, inspirando grandes golfadas de ar antes de poder 
avaliar a situação.

Dois guardas olhavam-me com curiosidade indisfarçável. 
Um velho bêbedo conhecido como Duplo e um rapaz que não  
reconheci.

— Duplo! — Endireitei-me e ergui uma mão em saudação. — 
Para que masmorra são levados os prisioneiros da rainha? — Se-
riam as celas de guerra na torre de Marsail. Podiam ser escravos, 
mas o nórdico não seria colocado com homens comuns. Pergun-
tei, mesmo assim. É sempre bom começar com uma pergunta 
fácil para descansar o interlocutor.

— Não há celas para essa gente. — Duplo quis cuspir, mas 
pensou melhor e engoliu ruidosamente.

— O qu...? — Ela não podia ter ordenado a sua morte! Seria 
um desperdício criminoso.
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— Vão ser libertados. Foi o que ouvi. — Duplo abanou a cabe-
ça como comentário ao mau negócio, agitando o segundo queixo. 
— Contaph vem tramitá-los. — Apontou o outro lado da praça 
com a cabeça e lá estava Contaph com as suas vestes oficiais, avan-
çando na nossa direção com o tipo de arrogância de que apenas 
funcionários menores serão capazes. Pelas altas janelas gradeadas 
do Portão da Guerra, conseguia ouvir o tilintar distante de corren-
tes, aproximando-se.

— Maldição. — Transferi o olhar do portão para o sub- 
-camareiro e voltei ao ponto de partida. — Demora-os aqui, Duplo 
— disse-lhe. — Não lhes digas nada. Nem uma palavra. Compenso-
-te. Ao teu amigo também. — E, com aquilo, corri para intercetar 
Ameral Contaph da Casa Mecer. 

Encontrámo-nos no centro da praça, onde um relógio de sol 
antigo assinalava a passagem das horas com as sombras da ma-
nhã. As lajes do chão começavam já a aquecer e o sol brilhava 
sobre os telhados. 

— Ameral! — Abri os braços como se fosse um velho amigo.
— Príncipe Jalan. — Contaph baixou a cabeça como se pro-

curasse afastar-me da sua vista. Perdoar-lhe-ia as suas suspeitas. 
Na infância, costumava esconder-lhe escorpiões nos bolsos.

— Os escravos que foram o entretenimento matinal na sala 
do trono... Que será feito deles, Ameral? — Dei um passo para o 
intercetar quando tentou contornar-me, segurando as ordens en-
roladas num punho anafado.

— Serão colocados numa caravana para Port Ismuth com do-
cumentos anulando qualquer título de compra. — Parou de tentar 
passar por mim e suspirou. — Que desejas, Príncipe Jalan?

— Apenas o nórdico. — Esbocei-lhe um sorriso e pisquei-lhe 
o olho. — É perigoso demais para libertar. Deveria ter sido óbvio 
para todos. Seja como for, a avó enviou-me para me ocupar dele.

Contaph olhou-me, semicerrando os olhos com desconfiança.
— Não recebi instruções nesse sentido.
Devo confessar que tenho uma cara muito honesta, descrita 

como franca e corajosa. É fácil confundir-me com um herói e, 
com um pouco de esforço, conseguirei convencer até o mais cíni- 
co dos desconhecidos da minha sinceridade. Com pessoas que 
me conhecem, o truque torna-se mais difícil. Muito mais difícil. 
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— Acompanha-me. — Pousei-lhe uma mão no ombro e  
conduzi-o em direção ao Portão da Guerra. É bom conduzir um 
homem na direção em que já pretendia ir. Dissipa a fronteira en-
tre o que ele quer e o que nós queremos. 

— A Rainha Vermelha entregou-me um documento com a 
ordem. Um rabisco apressado num pedaço de pergaminho, na 
verdade. E envergonha-me admitir que o deixei cair com a pressa 
de chegar aqui. — Retirei a mão do seu ombro e abri a pulseira de 
ouro no meu pulso, uma correia de elos pesados com um peque-
no rubi de cada lado do fecho. — Seria um profundo embaraço 
para mim ter de regressar e admitir a perda à minha avó. Um 
amigo compreenderia tais coisas. — Voltei a conduzi-lo como se 
o meu único desejo fosse levá-lo em segurança até ao seu destino.  
Pendurei-lhe a corrente à frente dos olhos. — És meu amigo, não 
és, Ameral? — Em vez de deixar cair a corrente num bolso da túni- 
ca, correndo o risco de lhe recordar os escorpiões, pressionei-a con-
tra a palma da sua mão suada e arrisquei que percebesse que era 
vidro vermelho e chumbo mal dourado. Tudo o que tinha de valor 
há muito tinha sido penhorado para saldar juros da minha dívida.

— Voltarás por onde vieste e encontrarás esse documento? — 
perguntou Contaph, fitando a corrente na sua mão. — Trá-lo para 
arquivamento antes do anoitecer.

— Com toda a certeza. — Segregava sinceridade. Um pouco 
mais e pingaria.

— O nórdico é realmente perigoso — continuou Contaph, 
como se tentasse persuadir-se a si mesmo. — Um pagão que vene- 
ra deuses falsos. Admito que me surpreendeu vê-lo destinado à 
liberdade.

— Um lapso. — Acenei afirmativamente. — Agora corrigi-
do. — À nossa frente, Duplo parecia ocupado com uma conversa 
acalorada do outro lado da grade na pequena porta embutida no 
Portão da Guerra. — Podes deixar sair os prisioneiros — gritei-
-lhe. — Estamos preparados para eles!

— Pareces invulgarmente satisfeito contigo mesmo. — Darin  
caminhava pelo Salão Alto, uma sala de jantar cujo nome fora 
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escolhido pela altitude a que se situava e não pela altura do seu 
telhado. Gosto de comer lá pela vista sobre o complexo palaciano 
e, através de janelas em fresta, sobre o grande átrio da casa do meu  
pai.

— Faisão, truta avinagrada e ovos de galinha. — Apontei as 
travessas de prata à minha frente, sobre a mesa longa. — Só mo-
tivos para me sentir satisfeito. Serve-te. — Darin costuma censu-
rar as minhas ações e mostra-se demasiado curioso acerca delas, 
mas não é uma dor de cu como Martus. O facto de não ser Martus  
merece a atribuição do título de «irmão preferido». 

— O mordomo diz que têm desaparecido pratos da cozinha, 
ultimamente. — Darin pegou num ovo e sentou-se com ele na 
outra ponta da mesa.

— Curioso. — Fora Jula, certamente, o nosso cozinheiro-chefe 
com olho de lince, que se queixara ao mordomo. Mas saber como 
tais sussurros teriam chegado aos ouvidos de Darin... — Eu orde-
naria que uma sova fosse dada a alguns dos criados. Deixaria de 
acontecer.

— Com que provas? — Polvilhou o ovo com sal e deu uma 
grande dentada.

— As provas que se danem! Fazer sangrar um ou outro dos 
serviçais ensina os restantes a terem medo. E ficaria o problema 
resolvido. É o que a avó faria. Diria: dedos ligeiros acabam parti-
dos. — Tentei simular ultraje sincero, usando o desconforto que 
sentia realmente para dar colorido às minhas reações. Não pode- 
ria voltar a vender as pratas da família... Essa fonte de crédito ter-
minara. Mesmo assim, tinha o nórdico seguramente guardado 
algures na torre Marsail. Conseguia vê-la da minha cadeira. Um 
edifício inclinado de pedra, mais antigo do que qualquer parte do 
palácio, desfigurado mas resistindo teimosamente aos planos de 
demolição de uma dúzia de reis anteriores. Um anel de janelas 
minúsculas com grades grossas rodeava-a como um cinto. Snorri 
ver Snagason olharia para uma delas, no alto, do chão da sua cela. 
Disse-lhes que lhe dessem carne vermelha mal passada, em san-
gue. Os lutadores prosperavam com o sangue.

Passei muito tempo a olhar pela janela, vendo a torre e a vas-
tidão do céu atrás dela, um céu branco e azul, cujo movimento 
fazia com que a torre parecesse mover-se enquanto as nuvens 
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permaneciam imóveis, transformando toda aquela pedra num 
navio navegando sobre ondas brancas. 

— Que te pareceu o disparate desta manhã?
Fiz a pergunta sem esperar uma resposta, seguro de que Darin 

tinha partido.
— Parece-me que o que preocupa a avó deveria preocupar-nos 

também a nós — disse Darin.
— Uma porta para a morte? Cadáveres ambulantes? Necro-

mancia? — Chupei com facilidade a carne de um osso de faisão. 
— Devo recear isto? — Bati com o osso na mesa, afastei o olhar 
da janela e sorri-lhe. — Vai perseguir-me para se vingar? — Fiz  
o osso caminhar sobre a mesa.

— Ouviste aqueles homens...
— Já viste um morto andar? Esquece desertos distantes e 

imensidões geladas. Aqui, na Marcha Vermelha, alguém viu tal  
coisa?

Darin encolheu os ombros.
— A avó diz que pelo menos um não-nascido conseguiu en-

trar na cidade. Isso deve ser levado a sério.
— Um quê?
— Jesu! Não ouviste uma palavra do que ela disse? É a rainha, 

sabes? Seria aconselhável que prestasses atenção de vez em quando.
— Um não-nascido? — Não reconhecia a expressão. Nem  

vagamente.
— Uma criatura nascida para a morte e não para a vida,  

lembras-te? — Darin abanou a cabeça quando percebeu o meu 
olhar vazio. — Esquece! Ouve-me agora. O pai espera-te na sua 
ópera esta noite. Nada de chegar atrasado, bêbedo ou as duas coi-
sas. Nada de fingir que ninguém te avisou.

— Ópera? Santo Deus! Porquê? — Era a última coisa de que 
precisava. Um bando de gordos e pintados idiotas uivando num 
palco durante várias horas. 

— Não faltes. Espera-se que um cardeal patrocine tais coisas 
de vez em quando. E, quando o faz, é melhor que a sua família 
esteja presente ou as classes boateiras quererão saber porquê.

Abri a boca para protestar quando me ocorreu que as irmãs  
DeVeer integrariam as classes boateiras. Phenella Maitus também,  
a filha recém-chegada e supostamente deslumbrante de Ortus 



PRÍNCIPE DAS TREVAS

41

Maitus, cujos bolsos eram tão fundos que podia mesmo justificar- 
-se um contrato matrimonial apenas para lhes enfiar a mão. E, claro,  
poderia ser a estreia de Snorri nos fossos antes do início do espetá-
culo, encontrando provavelmente um sem-fim de bolsas aristocrá-
ticas e mercantis abrindo-se nos intervalos da ópera para apostar  
neste novato promissor. Se houvesse um aspeto positivo da ópe-
ra era o facto de fazer um homem apreciar muito mais todas as 
outras formas de entretenimento. Fechei a boca e acenei com a 
cabeça. Darin partiu, ainda a mastigar o seu ovo.

O apetite abandonou-me. Afastei o prato. Dedos ociosos en-
contraram o meu velho medalhão sob as dobras da minha capa e  
extraí-o, batendo com ele contra a mesa. Uma coisa barata de folha 
e vidro, que se abriu para revelar o retrato da minha mãe. Voltei a 
fechá-lo. Viu-me pela última vez quando tinha 7 anos. A moléstia 
levou-a. Chamam-lhe moléstia, mas é apenas caganeira. Uma pes-
soa enfraquece a febre instala-se e morre-se tresandando. Não é 
morte digna de uma princesa ou de uma mãe. Guardei o medalhão 
fechado. Era melhor que me recordasse com 7 anos e não me visse  
agora.

Antes de sair do palácio chamei a minha escolta, os dois ve-
lhos guardas incumbidos de preservar o meu couro real pela ge-
nerosidade do meu pai. Seguido pelos dois, passei pelo Salão  
Vermelho e trouxe um punhado dos meus habituais companhei-
ros. Roust e Lon Greyjar, primos do Príncipe da Flecha, enviados 
para «estreitar relações», o que parecia envolver comer as nossas 
melhores vitualhas e perseguir criadas de quarto. E também Omar, 
sétimo filho do califa da Liba e um ótimo parceiro de jogo. Conheci- 
-o durante o período breve e inglório que passei na Mathema e 
ele persuadiu o califa a enviá-lo para o continente para ampliar 
a sua educação! Com Omar e os Greyjars, dirigi-me para a ala dos  
visitantes, a ala do Palácio Central onde se alojavam os dignitários 
mais importantes e onde o pai de Barras Jon, o embaixador de 
Vyene na corte, ocupava quartos. Pedimos a um criado que fosse 
buscar Barras, que veio logo a seguir, acompanhado por Rollas,  
o seu companheiro convertido em guarda-costas.
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— Que noite perfeita para uma bebedeira! — Barras saudou-
-me enquanto descia os degraus. Dizia sempre que qualquer noite 
era uma noite perfeita para uma bebedeira.

— Para isso, precisamos de vinho! — Ergui as mãos.
Barras afastou-se para o lado, mostrando-me Rollas atrás dele 

com uma grande garrafa. 
— Grande ocasião na corte, hoje.
— Um encontro do clã — expliquei. Barras nunca parava de 

pescar notícias da corte. Fazia-me suspeitar de que a sua mesada 
dependeria dos rumores que partilhasse com o seu pai.

— A Dama Azul voltou aos seus jogos? — Envolveu-me os 
ombros com um braço e conduziu-me ao Portão Comum. Com 
Barras, tudo era estratagema de nação contra nação ou, pior ain-
da, uma conspiração para minar a paz que restaria no Império 
Arruinado.

— Nada sei. — Depois de o ouvir dizer aquilo, recordei que 
se falara realmente na Dama Azul. Barras insistia sempre que a 
minha avó e esta suposta feiticeira travavam uma guerra priva-
da há décadas. Sendo verdade, parecia-me que era uma guerra 
muito pouco convincente porque não vira dela quaisquer sinais.  
As histórias sobre a Dama Azul pareciam tão duvidosas como as 
da mão-cheia de alegados feiticeiros que assombravam as cortes 
ocidentais. Kelem, Corion e meia dúzia de outros: todos charla-
tães. Só a existência da Irmã Silenciosa da avó conferia alguma 
credibilidade aos rumores... — A última vez que ouvi a nossa ami- 
ga de azul saltitava de uma corte teutónica para a seguinte. É pro-
vável que já tenha sido enforcada por bruxaria.

Barras grunhiu.
— Esperemos que sim. Esperemos que não tenha voltado a 

Scorron para atiçar essa pequena guerra.
Concordava com ele. O pai de Barras tinha negociado a paz e 

tratava-a como se fosse o seu segundo filho. Pessoalmente, acha-
va preferível a doença de um parente próximo ao fracasso desse 
acordo de paz. Nada me faria voltar às montanhas para enfrentar 
os scorrons.

Saímos do palácio pelo Portão da Vitória, animados, passan-
do a garrafa de tinto de Wennith de mão em mão enquanto lhes  
explicava as vantagens de cortejar irmãs.
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Quando entrámos na Praça dos Heróis, o vinho transformou-se 
em vinagre na minha boca. Quase me engasguei e larguei a garrafa.

— Ali! Veem-na? — Tossindo e limpando lágrimas dos olhos, 
esqueci a minha própria regra e apontei a mulher cega de um 
olho. Erguia-se junto ao pedestal de uma grande estátua, O Último  
Regente, severo sobre o seu reles trono.

— Firme! — Roust bateu-me com a mão nas costas.
— Vemos quem? — perguntou Omar, olhando fixamente na 

direção que eu tinha apontado. Vestida com farrapos, poderia, 
com o olhar seguinte, reduzir-se a trapos pendurados num arbus-
to seco. Talvez Omar tivesse visto isso. 

— Quase a deixaste cair — Barras ergueu a garrafa, segura no 
seu invólucro vermelho. — Vem ao pai! Vou cuidar de ti a partir de 
agora, pequena! — E aninhou-a nos braços como se fosse um bebé.

Nenhum deles a viu. Observou por um momento mais, com 
o olho cego queimando-me. A seguir, virou-se e afastou-se entre 
a multidão que fluía em direção ao Mercado de Trent. Impelido 
pelos outros, também segui caminho, assombrado por velhos  
medos.

Chegámos aos Buracos Sangrentos ao início da tarde. Trans-
pirava e sentia-me nervoso, e não era apenas pelo calor pouco  
habitual da época ou pelo facto de o meu futuro financeiro estar 
prestes a ser equilibrado sobre dois ombros muito largos. A Irmã 
Silenciosa sempre me perturbou e vira-a demasiado naquele dia. 
Continuei a olhar em redor, quase esperando voltar a vê-la pelas 
ruas apinhadas.

— Vejamos este teu monstro! — Lon Greyjar bateu-me com 
uma mão no ombro, arrancando-me às minhas reflexões e fazendo- 
-me ver que chegáramos, finalmente, aos Buracos Sangrentos.  
Sorri-lhe e prometi a mim mesmo que exploraria o pequeno mise-
rável até à sua última coroa. Lon era um sujeito incómodo, dema-
siado familiar e sempre respondendo ao que alguém dizia como se 
duvidasse de tudo, até mesmo das botas que calçava. Admito que 
minto muito, mas isso não significa que primos de algum príncipe 
menor possam tomar liberdades.
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Parei antes de me aproximar das portas e recuei um passo, 
olhando a fachada. O local tinha sido um matadouro, outrora, 
mesmo que fosse um matadouro rico, como se o rei nesses tem-
pos quisesse que o seu gado fosse chacinado em edifícios que en-
vergonhariam os lares dos seus rivais de coroa de cobre.

Na outra única ocasião em que vi a mulher cega de um olho fora 
da sala do trono, estava na Rua dos Pregos, perto de uma das maio-
res mansões junto ao extremo ocidental. Tinha saído do baile de um 
qualquer embaixador com uma jovem cativante, fui esbofeteado pe-
los meus avanços e contemplava a rua para acalmar antes de voltar 
a entrar. Abanava um dente para verificar se a maldita rapariga não 
o teria deixado solto quando vi a Irmã Silenciosa do outro lado da 
rua larga. Erguia-se ali, com total arrojo, segurando um balde numa 
mão branca e uma escova de cavalos na outra, pintando símbolos 
nas paredes da mansão. Não nas paredes do jardim viradas para a 
rua, mas nas paredes da própria casa, aparentemente sem ser vista 
por guarda ou por cão. Olhei-a, sentindo-me mais frio a cada mo-
mento que passava, como se houvesse uma racha na noite por onde 
se escapava o calor. Não demonstrou qualquer pressa, pintando um 
símbolo e passando ao seguinte. Com o luar, parecia-me que pinta-
va com sangue, cada pincelada larga alimentando múltiplos pingos 
e fundindo-se para traçar símbolos que pareciam distorcer a noite  
à sua volta. Rodeava o edifício com um laço pintado, de forma lenta, 
paciente e inabalável. Voltei a entrar, apressado, receando mais a 
velha e o seu balde de sangue do que a jovem condessa Loren, com 
a sua mão demasiado veloz e os irmãos que tivesse incumbido de 
defender a sua honra. Mas a alegria da noite tinha desaparecido e 
voltei para casa pouco depois. 

No dia seguinte, ouvi falar de um incêndio terrível na Rua dos 
Pregos. Uma casa ficou reduzida a cinzas e não tinha havido um 
único sobrevivente. O terreno permanece vazio até hoje porque 
ninguém quis voltar a construir sobre ele.

As paredes dos Buracos Sangrentos estavam abençoadamen-
te livres de qualquer decoração além dos nomes rabiscados de 
amantes passageiros aqui e ali, onde um contraforte abrigava tal 
trabalho. Amaldiçoei a minha tolice e entrei.

Os irmãos Terrif, que geriam os Buracos Sangrentos, tinham 
enviado uma carroça para trazer Snorri da torre Marsail a meio 
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do dia. Fui meticuloso na mensagem que enviei, avisando-os da 
necessidade de cautelas consideráveis com o homem e exigindo 
uma garantia de mil coroas de ouro se não conseguissem assegu-
rar a sua presença no Fosso Carmesim para o primeiro combate.

Flanqueado pelo meu séquito, avancei pelos Buracos Sangren-
tos dentro, imediatamente envolvido em suor, fumo e no fedor e 
alarido do sítio. Mas adorava aquilo. Nobres vestidos com sedas 
passeavam pelo terreiro da luta, cada um formando uma ilha de 
cor e sofisticação, seguido de perto pelos seus acompanhantes 
e por uma multidão variada de mirones, pregoeiros, vendedores  
de cerveja e de papoila e insolentes variados. Na periferia, crianças 
de rua prontas para correrem entre um cavalheiro e outro, trans-
portando mensagens escritas ou ouvidas. Os corretores de apostas, 
cada um aprovado pelos Terrifs, ocupavam as suas cabinas à volta 
do espaço, com as probabilidades escritas a giz e os rapazes prepa-
rados para cobrar perdas ou distribuir ganhos em passo acelerado.

Os quatro fossos principais ocupavam os vértices de um grande  
losango com mosaicos vermelhos no chão. Escarlate, Ferrugem, 
Ocre e Carmesim. Todos idênticos, com seis metros de profundi- 
dade e seis metros de diâmetro, mas com o Carmesim sendo o 
primeiro entre pares. A nobreza dividia-se entre este e os fossos 
menores, espreitando o fundo, discutindo os lutadores e as proba-
bilidades oferecidas. Uma sólida balaustrada de madeira rodeava 
cada fosso, sobre um passadiço de tábuas que se alongava um 
metro para além da pedra. Dirigi-me para o Carmesim e esprei-
tei, encostando bruscamente o tronco à balaustrada. Snorri ver 
Snagason ergueu para mim um olhar de desagrado.

— Carne fresca aqui! — Ergui a mão, continuando a olhar 
para o meu golpe de sorte lá em baixo. — Quem quer um naco?

Duas pequenas mãos morenas cobriram o parapeito a meu 
lado.

— Eu quero. Creio que me deves um naco ou dois, Príncipe 
Jalan.

Raios.
— Maeres, é um prazer ver-te. — Mereceria reconhecimento 

por ter evitado que o terror cego se notasse na minha resposta e 
também por não me ter borrado. Maeres Allus tinha a voz calma 
e sensata que um escriba ou um tutor deveriam ter. O facto de 
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gostar de ver os seus cobradores cortarem os lábios a um devedor 
fazia esse tom sensato passar de consolo a horror.

— É um sujeito graúdo — disse Maeres.
— Sim. — Olhei desvairadamente em redor, procurando os 

meus amigos. Todos eles, mesmo os dois velhos veteranos esco-
lhidos propositadamente pelo meu pai para me guardarem, se ti-
nham afastado para o fosso Ferrugem sem uma palavra, deixando 
Maeres Allus abeirar-se de mim sem aviso. Só Omar teve a corte-
sia de parecer culpado.

— Como pensas que se sairia contra Norras, o homem de Lorde  
Gren? — perguntou Maeres. 

Norras era um pugilista dotado, mas acreditava que Snorri 
o espalmaria no chão. Via o lutador de Gren naquele momento,  
erguendo-se atrás do portão fechado do lado oposto ao portão por 
onde Snorri entrara.

— Anunciamos o combate e definimos as probabilidades? — 
Fixei em Barras Jon um olhar e disse-lhe alto: — Norras contra a 
minha carne fresca? Que números me dás?

Maeres pousou uma mão macia no meu braço. 
— Haverá tempo mais do que suficiente para apostar depois 

de o homem ter sido testado, não?
— M-mas pode magoar-se — disse, sentindo-me alvoroçado. 

— Pretendo ganhar bom dinheiro aqui, Maeres, e pagar-te com 
juros. — Doía-me o dedo. O que Maeres tinha partido quando 
falhei o pagamento dois meses antes.

— Faz-me a vontade — disse ele. — Será esse o meu juro. 
Cobrirei as perdas. Um homem destes... Poderá valer 300 coroas.

Foi então que percebi o seu jogo. Trezentas era apenas metade 
do que lhe devia. O miserável pretendia ver Snorri morrer e man-
ter a rédea com que prendia um príncipe real. Mas parecia não ha-
ver saída. Ninguém discutia com Maeres Allus e, certamente, não 
nos fossos de luta dos seus primos e quando se lhe devia quase 
um milhar em ouro. Maeres sabia até onde podia pressionar-me, 
sendo eu um príncipe menor ou não. Tinha visto o que se escon-
dia por baixo da minha bravata. Não chefiaria a sua organização se 
não fosse um bom avaliador de homens.

— Trezentas sem poder lutar assaltos a dinheiro esta noite? — 
Poderia voltar depois da ópera ridícula do meu pai e participar nos 
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combates a sério. Aquele exercício vespertino servia apenas para 
despertar apetites e aguçar interesses.

Maeres não respondeu, limitando-se a bater com as mãos 
macias, fazendo os guardas de fosso erguerem o portão do lado 
oposto. Ouvindo ferro raspar na pedra e correntes sendo puxadas,  
as multidões acorreram ao parapeito, atraídas pelo fosso.

— É enorme!
— Belo homem!
— Norras deixá-lo-á feio.
— Norras sabe o que faz.
O teutão encorpado passou o arco, girando a cabeça calva so-

bre um pescoço grosso.
— Usa apenas os punhos, nórdico — gritou Maeres para bai-

xo. — A única forma de saíres deste fosso será seguindo as regras.
Norras ergueu as duas mãos fechadas em punhos, como se 

pretendesse instruir o pagão. Aproximou-se com pés ligeiros, 
meneando a cabeça em movimentos rápidos para enganar o olho 
e provocar um golpe mal estudado do adversário. Achei que se 
parecia bastante com uma galinha, movendo a cabeça daquela 
forma, com os punhos à frente da cara e os cotovelos afastados 
como asas. Uma galinha grande e musculada.

Snorri tinha claramente maior alcance, por isso Norras veio a 
correr. Costumava baixar a cabeça para ser esmurrado no crânio. 
Era o que me preparava para dizer. Tinha visto homens magoa-
rem as mãos no osso duro da cabeça do teutão daquela forma. Não 
tive tempo de falar. Norras golpeou e Snorri bloqueou-lhe o punho 
com a palma da mão, fechando os dedos para o prender. Puxou 
Norras para diante, esmurrando-o com a outra mão e defletindo o 
murro desvairado da esquerda do teutão com o cotovelo. O enor-
me punho do nórdico atingiu Norras na cara, os nós dos dedos 
causando impacto do queixo ao nariz. O homem voou um metro 
ou mais para trás, embatendo no chão com um baque mole, com 
sangue salpicando-lhe a cara virada para cima, misturado com den- 
tes e ranho do nariz espalmado.

Depois de um momento de silêncio, ergueu-se um grito con-
junto que me feriu os ouvidos, misturando deleite e ultraje em 
partes iguais. Voaram pergaminhos de aposta, moedas mudaram 
de mão, tudo apostas informais feitas no momento.
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— Um espécime impressionante — disse Maeres, sem qual-
quer paixão. Viu dois guardas de fosso arrastarem Norras para a 
saída de porta dupla. Snorri permitiu que fizessem o seu trabalho. 
Percebi que teria avaliado as suas hipóteses de fuga, concluindo 
que seriam nulas. O segundo portão de ferro era erguido apenas 
de fora e só depois de o primeiro voltar a fechar-se.

— Enviem o Ootana. — Maeres nunca erguia a voz, mas era 
sempre ouvido sobre qualquer alarido. Esboçou-me um sorriso de 
lábios finos.

— Não! — Contive o ultraje, recordando que até no palácio ti-
nha visto homens sem lábios. O braço de Maeres Allus era longo. 
— Maeres, meu amigo, não podes falar a sério! — Ootana era um 
especialista com incontáveis vitórias em duelos à faca gravadas no 
cinto. Tinha já estripado meia dúzia de peritos na lâmina naquele 
ano. — Pelo menos deixa o meu lutador treinar com a faca curva 
durante umas semanas! Vem do gelo. Se não for um machado, 
não percebem para que serve. — Tentei gracejar, mas Ootana espe- 
rava já atrás do portão, um demónio de membros velozes das cos-
tas africanas mais longínquas.

— Lutem. — Maeres ergueu a mão.
— Mas... — Snorri nem sequer tinha recebido a sua arma. Era 

homicídio puro e simples. Uma lição pública para colocar firme-
mente um príncipe no seu lugar. Mas nada obrigava a assistência 
a apreciar! Ouviram-se apupos quando Ootana entrou no fosso, 
segurando despreocupadamente a lâmina a seu lado. Os nobres 
urraram de júbilo como se vissem pantomineiros na praça. Talvez 
urrassem outra vez naquela noite, e com igual paixão, se a ópera 
do meu pai incluísse um vilão adequadamente pérfido.

Snorri ergueu o olhar para nós. Poderia ter jurado que sorria. 
— Já não há regras?
Ootana iniciou uma dança lenta, passando a faca de mão em 

mão. Snorri abriu os braços, não totalmente, mas o suficiente 
para alargar ainda mais um homem largo naquele espaço con-
finado, e, com um rugido que abafou as muitas vozes no alto, 
atacou. Ootana esquivou-se para um lado, pretendendo cortá-lo 
e afastar-se, mas o nórdico foi demasiado rápido, virando-se para 
compensar o ímpeto e estendendo braços tão compridos como os 
do africano. Ootana ficava sem alternativa que não fosse tentar  
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o golpe fatal. Mais nada o salvaria dos braços de Snorri, mas o es- 
forço perdeu-se no embate. Snorri chocou contra o adversário,  
fazendo-o recuar um metro e atirando-o contra a parede do fosso. 
Ficou junto a ele por um instante, talvez dizendo uma palavra an-
tes de se afastar. Ootana deslizou para o chão, com fragmentos de 
osso branco vendo-se através da pele escura na nuca.

Snorri virou-se para nós, fixando em mim um olhar impers-
crutável. A seguir, olhou para baixo para examinar a faca curva 
que tinha cravada na mão até ao punho. O sacrifício feito para 
afastar a lâmina do pescoço.

— O urso — disse Maeres sobre o ruído da multidão alvoro-
çada, em voz mais baixa do que nunca. Jamais o tinha visto furi- 
oso, poucos homens tinham, mas percebi que era isso o que 
via naquele momento, nos lábios pressionados e na palidez da  
pele.

— Urso? — Porque não alvejá-lo com bestas do varandim para 
poupar tempo! Tinha visto apenas um urso nos Buracos Sangren-
tos, um monstro negro das florestas ocidentais. Atiçaram-no con-
tra um homem de Conaught armado com lança e rede. Não era 
maior do que ele, mas a lança só o enfureceu e, quando conseguiu 
aproximar-se, terminou. Por mais músculos que um homem te-
nha, a força de um urso é algo diferente e fará qualquer guerreiro 
parecer débil como uma criança. 

Precisaram de algum tempo para trazer o urso. Era evidente 
que não fazia parte do plano que envolvera Norras e Ootana. Snorri  
deixou-se ficar onde estava, erguendo a mão ferida bem acima da 
cabeça e segurando o pulso com a outra mão. Deixou a lâmina 
curva onde estava, cravada na palma.

A fúria demonstrada pela assistência aquando da entrada de 
Ootana atingiu um novo patamar quando o urso se aproximou do 
portão, mas a gargalhada trovejante de Snorri silenciou-os.

— Chamam a isto um urso? — Baixou os braços e bateu com 
uma mão no peito. — Sou um dos undoreth, os Filhos do Martelo. 
O sangue de Odin corre nas nossas veias. Nascemos da tempesta-
de! — Apontou Maeres no alto com a mão trespassada, pingando 
sangue, demonstrando saber quem o atormentava. — Sou Snorri, 
Filho do Machado. Enfrentei trolls! Têm um urso maior. Vi-o nas 
celas. Tragam-me esse.
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— Um urso maior! — gritou Roust Greyjar atrás de mim, e 
o seu irmão atoleimado juntou-se ao coro. — Um urso maior! 
— Momentos depois, todos bradavam o mesmo e o antigo mata-
douro palpitava com a exigência.

Maeres não disse nada, limitando-se a acenar afirmativamente 
com a cabeça.

— Um urso maior! — A assistência rugiu aquilo uma e outra 
vez até, por fim, o urso maior chegar, deixando-os num silêncio 
chocado.

Não saberia dizer onde Maeres teria encontrado a criatura, 
mas ter-lhe-ia custado uma fortuna. Era a maior besta que algu-
ma vez tinha visto. Maior do que os ursos negros das florestas 
teutónicas, mais alto do que os velhos ursos que vagueavam além 
das terras eslavas. Mesmo encolhido do outro lado do portão com 
a sua pelagem branca suja, mediria mais de dois metros e meio 
de altura, pesado e musculado por baixo do pelo e da gordura.  
O público susteve a respiração e uivou de júbilo e horror, eufórico 
pela proximidade de morte e sangue e ultrajado pela injustiça da 
morte a que assistiria.

Quando o portão se ergueu e o urso rosnou e apoiou as quatro 
patas no chão do outro lado, Snorri segurou a faca curva e libertou- 
-a, fazendo um curioso movimento com a lâmina no último mo-
mento, para impedir que o ferimento se tornasse ainda maior.  
Fechou a mão ferida num punho escarlate e empunhou a faca 
com a outra, apontando a extremidade da lâmina para baixo.

O urso, claramente pertencente a uma qualquer estirpe ártica, 
avançou sem pressa, movendo a cabeça de lado a lado com grandes 
varrimentos, interiorizando o fedor a homens e a sangue. Snorri 
avançou, batendo com os grandes pés no chão, abrindo muito os 
braços e rugindo aquele seu desafio ensurdecedor. Parou antes de 
chegar junto a ele, mas foi o suficiente para fazer o urso erguer-se, 
retribuindo o desafio com um rosnado que quase me molhou as 
calças, mesmo atrás da segurança da balaustrada. O urso mediria 
três metros, com as patas dianteiras erguidas e as garras negras 
mais longas do que dedos. A faca de Snorri, manchada com o seu 
próprio sangue, parecia um objeto patético. Dificilmente conse-
guiria ultrapassar a gordura do urso. Só um montante alcançaria 
os seus órgãos vitais. 
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O nórdico gritou uma qualquer praga na sua língua ímpia e 
estendeu a mão ferida, aberta, salpicando o peito do urso com san-
gue e marcando-lhe a pelagem branca com um padrão vermelho.

— Loucura! — Até eu sabia que não era aconselhável mostrar 
a um animal selvagem que estávamos feridos.

O urso, mais curioso do que enraivecido, apoiou as quatro pa-
tas no chão, baixando a cabeça para farejar e lamber o pelo ensan-
guentado. Nesse momento, Snorri avançou novamente. Por um 
instante, pensei se conseguiria matar a criatura. Se, por algum mi-
lagre de guerra, conseguiria cravar a lâmina de modo adequado na 
sua coluna vertebral, enquanto o animal mantinha a cabeça baixa. 
Todos nós sustivemos a respiração. Snorri saltou. Apoiou a mão 
ferida no topo da cabeça do urso e, como um acrobata exibindo- 
-se na corte, saltou-lhe sobre os ombros, baixando-se a seguir 
sobre ele. Rugindo de ultraje, o urso voltou a erguer-se, tentando 
alcançar a origem do incómodo. Era como se Snorri fosse uma 
criança e o urso fosse o pai transportando-o às costas. Enquanto 
o urso se endireitava, Snorri fez o mesmo, erguendo as costas 
com o ímpeto combinado e elevando bem alto a faca na sua mão. 
Cravou a lâmina nas tábuas do varandim, uns seis metros acima 
do fosso. Içou-se, esticou-se, alçou a perna e, em meio segundo, 
estava entre nós. 

Snorri ver Snagason, veloz, passou entre a multidão aristocrá-
tica, calcando homens adultos. Algures nesses primeiros passos, 
encontrou uma faca nova. Deixou um rasto de cidadãos caídos e 
ensanguentados, usando a faca apenas três vezes, quando os guar-
das de fosso dos Terrifs fizeram esforços reais para o travarem. 
Deixou-os esventrados, um deles com a cabeça quase arrancada. 
Chegou à rua antes que metade da assistência conseguisse sequer 
perceber o que tinha acontecido.

Debrucei-me sobre a balaustrada. Havia caos em redor. Por 
toda a parte, homens encontravam coragem e iniciavam a perse-
guição, quando a presa se afastara já demasiado. O urso voltou a 
farejar o piso do fosso, lambendo sangue das lajes, com a Marcha 
Vermelha da mão de Snorri visível atrás da cabeça.

Maeres tinha desaparecido. Tinha queda para chegadas e par-
tidas. Encolhi os ombros. O nórdico era, claramente, demasiado 
perigoso para manter. Teria sido a minha morte, de uma maneira 
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ou outra. Assim, pelo menos, tinha investido 300 coroas no paga- 
mento da minha dívida a Maeres Allus. Mantê-lo-ia longe de 
mim durante uns bons três meses, talvez seis. E muita coisa pode 
acontecer em seis meses. Seis meses é uma eternidade.




