
FILHO DOUrADO 13

Certa vez, um homem veio do céu e matou minha mulher. Caminho
ao lado dele, agora, numa montanha que flutua sobre o mundo. A neve
cai. Ameias de pedra branca e vidro tremeluzente se escancaram da
rocha.

Ao nosso redor gira um caos de ganância. Todos os grandes Ouros
de Marte descem sobre o Instituto para reivindicar os melhores e mais
brilhantes do nosso ano. Suas naves infestam o céu matinal, cortando
um mundo de neve e castelos fumegantes em direção ao Olimpo, que
eu invadi poucas horas atrás.

— Dê uma última olhada — ele me diz enquanto nos aproxima-
mos da sua nave. — Tudo que veio antes não passou de um sussurro
do nosso mundo. Quando você sair desta montanha, todos os laços
estarão rompidos, todas as promessas terão virado pó. Você não está
preparado. Ninguém jamais está.

No meio da multidão, vejo Cassius, seu pai e os irmãos se dirigirem
à nave deles. Seus olhos nos encaram com fúria por sobre a brancura,
e me lembro do som do coração de seu irmão ao dar sua última batida.
Uma mão áspera com dedos ossudos aperta meu ombro e o agarra de
modo possessivo.

Augustus mira seus inimigos.
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14 PIERCE BROWN

— Os Bellona não perdoam nem se esquecem. Eles são muitos.
Mas não podem te fazer nenhum mal. — Seus olhos frios se cravam
em mim, seu prêmio recém-conquistado. — Porque você pertence a
mim, Darrow, e eu protejo o que é meu.

Assim como eu protejo.
Há setecentos anos meu povo é escravizado e desprovido de voz

e de esperança. Agora sou a espada deles. E eu não perdoo. Não es-
queço. Portanto, deixe que ele me conduza à sua nave. Deixe que ele
pense que me possui. Deixe que ele me receba de braços abertos na
sua casa para que eu possa destruí-la.

Mas então a filha dele segura minha mão e eu sinto todas as men-
tiras caírem com força sobre meus ombros. Dizem que um reino divi-
dido não pode se manter de pé. Mas quem diz isso não faz nenhuma
referência ao coração.
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Hic sunt leones. “Aqui sejam leões.”

Nero au Augustus

Parte I

Curvar-se
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FILHO DOUrADO 17

Meu silêncio é estrondoso. Estou parado na ponte da minha es-
paçonave, com o braço quebrado e segurando uma gel-atadura, as
queimaduras de íon ainda visíveis no meu pescoço. Estou cansado pra
cacete. Minha lâmina está enrolada no meu braço bom como se fosse
uma cobra de metal frio. Diante de mim, o espaço se abre, vasto e
terrível. Pequenos fragmentos de luz penetram a escuridão e sombras
primordiais se movem para bloquear aquelas estrelas periféricas à mi-
nha visão. Asteroides. Eles flutuam lentos ao redor da minha belonave,
Quietus, à medida que vasculho a escuridão atrás da minha vítima.

— Vença — disse-me meu mestre. — Vença como meus filhos não
conseguem vencer, e você trará honra ao nome Augustus. Vença na
Academia e você conquistará pra si mesmo uma frota. — Ele gosta de
repetições dramáticas. Elas se encaixam bem na maioria dos estadistas.

Augustus queria que eu vencesse por ele, mas eu venceria pela ga-
rota Vermelha com um sonho maior do que o que ela jamais consegui-
ria ser. Eu venceria para que ele morresse e a mensagem dela pudesse
se manter acesa ao longo das eras. Pedido irrisório.

Tenho vinte anos. Alto e forte. Meu uniforme, zibelina da cabeça
aos pés, agora está amarrotado. Cabelos compridos e olhos dourados,
vermelhos de cansaço. Mustang uma vez disse que eu tinha um rosto
bem delineado, com as bochechas e o nariz aparentemente entalhados
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Senhores da guerra
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18 PIERCE BROWN

em mármore irado. Evito espelhos. É melhor esquecer a máscara que
uso, a máscara que sustenta a cicatriz angulosa dos Ouros que gover-
nam os mundos de Mercúrio a Plutão. Sou um Inigualável Maculado.
Os mais cruéis e inteligentes de toda a espécie humana. Mas sinto
saudade da mais gentil dentre todas as dessa espécie. Aquela que me
pediu para ficar enquanto eu me despedia dela e de Marte na sua sa-
cada quase um ano atrás. Mustang. Dei-lhe um anel de ouro com um
cavalo no topo como presente de despedida, e ela me deu uma lâmina.
Adequado.

O sabor das lágrimas dela fica rançoso nas minhas lembranças.
Não tenho notícias de Mustang desde que parti de Marte. Pior, não
tenho notícias dos Filhos de Ares desde que venci no Instituto Marte
há mais de dois anos. Dancer disse que entraria em contato comigo
assim que eu me formasse, mas fui lançado à deriva em meio a um
oceano de rostos Dourados.

Isso está muito distante do futuro que imaginei para mim quando
era criança. Muito distante do futuro que eu queria dar para o meu
povo quando deixei os Filhos de Ares me entalharem. Pensei que mu-
daria os mundos. Que jovem tolo não pensa isso? Ao contrário, fui
engolido pela máquina desse vasto império que avança com estrépito
e persistência.

No Instituto, eles nos treinaram para sobreviver e conquistar. Aqui
na Academia, eles nos ensinaram a guerrear. Agora estão testando nos-
sa fluência. Lidero uma frota de naves de guerra contra outros Ouros.
Combatemos com munições falsas e empreendemos ataques de nave
a nave à maneira dos combates astrais Dourados. Não há nenhum
motivo para detonar uma nave que custa o equivalente ao orçamento
anual de vinte cidades quando você pode enviar navesVentosas cheias
de Obsidianos, Ouros e Cinzas para que tomem posse dos órgãos vitais
da embarcação e façam dela seu prêmio.

Em meio a lições de combate astral, nossos professores martelavam
as máximas da sua raça. Apenas os fortes sobrevivem. Só os brilhantes
governam. E então eles saíam e deixavam que nos defendêssemos so-
zinhos, saltando de asteroide em asteroide em busca de suprimentos,
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FILHO DOUrADO 19

bases, caçando nossos companheiros alunos até que restassem apenas
duas frotas.

Ainda estou participando de jogos. Esse é o mais mortífero até
agora.

— É uma armadilha — diz Roque, colado ao meu cotovelo.
Seus cabelos são compridos, como os meus, e seu rosto é suave

como o de uma mulher e plácido como o de um filósofo. Matar no
espaço é diferente de matar em terra. Roque é um prodígio nesse as-
pecto. Existe poesia nisso, diz ele. Poesia no movimento das esferas e
nas naves que navegam entre elas. Seu rosto se encaixa bem com os
Azuis que tripulam essas embarcações: homens e mulheres etéreos
que vagam pelos corredores de metal como se fossem espíritos instá-
veis, só lógica e ordem estrita.

— Mas não é uma armadilha tão elegante quanto Karnus talvez
esteja imaginando — continua. — Ele sabe que estamos ansiosos pra
acabar com esse jogo, então vai esperar do outro lado. Vai nos forçar a
entrar num ponto de estrangulamento e depois vai lançar os mísseis.
Uma estratégia testada e aprovada desde a aurora dos tempos.

Roque aponta com cautela o espaço entre dois imensos asteroides,
um estreito corredor que devemos percorrer se desejamos continuar
seguindo a avariada nave de Karnus.

— Tudo é uma droga de armadilha — diz o esguio e descuidado
Tactus au Rath, bocejando. Ele encosta sua perigosa estrutura física
no porto de observação à frente da espaçonave e aspira um estimu-
lante do anel que leva no dedo. Ele joga o cartucho usado no chão.
— Karnus sabe que está perdido. Ele está apenas nos torturando e
nos levando a uma perseguiçãozinha divertida só pra gente não poder
dormir. Babaca egoísta.

— Você é um Pixie de merda mesmo, sempre ganindo e choramin-
gando — diz Victra au Julii com desdém do lugar em que se encontra,
encostada no porto de observação. Seus cabelos pontudos pendem logo
abaixo das orelhas furadas com jade. Impetuosa e cruel, mas não em
demasia, ela despreza a maquiagem em favor das cicatrizes que con-
quistou ao longo dos seus vinte e sete anos. Há muitas delas.
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20 PIERCE BROWN

Seus olhos são pesados, profundos. Sua boca sensual é ampla, com
lábios desenhados para ronronar insultos. Ela se parece mais com sua
famosa mãe do que com sua meia-irmã mais nova, Antonia; mas sua
capacidade de criar danos generalizados supera em muito a de ambas.

— Armadilhas não significam coisa nenhuma — declara ela. — A
frota de Karnus foi arrasada. Agora ele só tem uma nave. Nós temos
sete. Que tal se a gente apenas acabasse com ele?

— Quem tem sete naves é Darrow — Roque lembra a ela.
— Perdão? — pergunta ela, irritada com a correção.
— Restam sete das naves de Darrow. Você chamou as naves de

nossas. Elas não são nossas. Ele é o Primus.
— O poeta pedante ataca outra vez. A questão não muda em nada,

meu bom-homem.
— O fato de sermos ousados em vez de prudentes? — pergunta

Roque.
— O fato de que são sete naves contra uma. Seria constrangedor

deixar que isso se arrastasse por mais tempo. Portanto, vamos esmagar
o Bellona valentão com nossas botas grandes como se ele fosse uma
barata, voar de volta à base, receber nossas merecidas recompensas
do velho Augustus e sair pra nos divertir. — Ela gira o calcanhar para
enfatizar as palavras.

— Aí, aí — concorda Tactus. — Meu reino por um grama de pó-
-do-demônio.

— Essa é sua quinta inalação de estimulante hoje, Tactus? — per-
gunta Roque.

— É sim! Obrigado por ter reparado, mãezinha querida! Mas estou
ficando cansado dessa chatice militar. Acho que estou querendo clubes
Pérola e quantidades copiosas de drogas respeitáveis.

— Você vai se acabar.
Tactus dá um tapa na coxa.
— Prefiro viver dez anos a mil do que mil anos a dez. Enquanto

você mais parece um velhinho enrugado, vou ser uma gloriosa lem-
brança de tempos mais agradáveis e de dias decadentes.

Roque balança a cabeça.
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FILHO DOUrADO 21

— Um dia, meu amigo caprichoso, você vai encontrar alguém que
ama e que vai te fazer rir da pessoa boba que você já foi um dia. Você
vai ter filhos. Você vai ter uma propriedade. E, de uma forma ou de
outra, você vai aprender que existem coisas mais importantes do que
drogas e Rosas.

— Por Zeus. — Tactus olha fixo para ele, todo horrorizado. — Isso
me parece algo resolutamente terrível.

Dou uma espiada no painel tático, ignorando a gozação.
A vítima que estamos caçando é Karnus au Bellona, o irmão mais

velho do meu ex-amigo Cassius au Bellona e do menino que matei na
Passagem, Julian au Bellona. Dessa família de cabelos encaracolados,
Cassius é o filho favorito. Julian era o mais gentil. E Karnus? Meu
braço quebrado aparece como testemunho — Karnus é o monstro que
eles deixaram sair do porão para matar tudo e todos.

Desde o Instituto, minha fama cresceu. Portanto, quando a notícia
de que o ArquiGovernador estava me enviando para a Academia para
que eu desse prosseguimento aos meus estudos alcançou o circuito
Violeta de fofocas, Karnus au Bellona e uns poucos primos escolhidos
a dedo foram despachados pela mãe de Cassius para “estudar” tam-
bém. A família quer meu coração numa bandeja. De modo bastante
literal. Apenas o distintivo de Augustus os detém. Atacar-me é atacá-lo.

No fim das contas, não estou nem aí para a vendeta deles ou para
a disputa familiar do meu mestre com a casa deles. Quero a frota para
que eu possa usá-la para os Filhos de Ares. Que tremenda bagunça eu
poderia fazer. Fiz um estudo de linhas de suprimentos, estações de sen-
sores, grupos de batalha, conglomerados de dados — todos os pontos
de pressão que poderiam vir a fazer com que a Sociedade cambaleasse.

— Darrow… — Roque se aproxima de mim. — Guarde sua pre-
sunção. Lembre-se de Pax. O orgulho mata.

— Quero que isso seja uma armadilha — digo a Roque. — Deixe
Karnus se virar e nos encarar.

Ele balança a cabeça.
— Você montou sua própria armadilha pra ele.
— E por que você diz isso?
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22 PIERCE BROWN

— Você podia muito bem ter contado isso pra gente. Eu poderia
ter…

— Karnus cai hoje, irmão. Essa é a questão pura e simples.
— É claro. Só quero ajudar. Você sabe disso.
— Eu sei. — Reprimo um bocejo e deixo meus olhos varrerem os

fossos da ponte atrás e abaixo de mim. Azuis de vários tons labutam
aqui, trabalhando nos sistemas que percorrem minha nave. Eles falam
mais devagar do que qualquer outra Cor, salvo a Obsidiana, privile-
giando a comunicação digital. Eles são mais velhos do que eu, todos
graduandos da Escola da Meia-Noite. Depois deles, perto dos fundos
da ponte, marinheiros Cinzas e diversos Obsidianos estão de sentinela.
Dou um tapinha no ombro de Roque. — Está na hora.

— Marujos — chamo os Azuis no fosso. — Afiem sua argúcia. Esse
é o último prego no caixão dos Bellona. Vamos pôr esse filho da puta
no éter e prometo a vocês o maior presente que tenho em meu poder
pra lhes dar: uma semana de sono sólido. De acordo?

Alguns dos Cinzas perto dos fundos da ponte riem. Os Azuis ape-
nas batem as juntas nos seus instrumentos. Eu daria metade da minha
substancial conta bancária, regalia do ArquiGovernador, para ver um
desses pálidos cabeças de vento dar um sorriso.

— Chega de espera — anuncio. — Atiradores, posicionem-se. Ro-
que, reúna os destróieres. Victra, cuide dos alvos. Tactus, ponha as
defesas em formação de combate. Vamos acabar com isso agora. —
Dou uma olhada no meu delicado timãoAzul. Ele está de pé na parte
central do fosso abaixo da minha plataforma de comando em meio a
cinquenta outros. As serpeantes digiTatuagens que marcam as cabeças
calvas e as mãos compridas e finas dos Azuis brilham em sutis tons
cerúleos e prateados assim que sincronizam com os computadores da
espaçonave. Seus olhos ficam distantes à medida que os nervos óticos
revertem ao mundo digital. Eles só falam em cortesia a nós. — Timo-
neiro, motores a 60%.

— Pois não, dominus. — Ele olha de relance para o painel tático,
um holo globular flutuando acima da sua cabeça, a voz semelhante à
de uma máquina. — Tenha em mente que a concentração de metal
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FILHO DOUrADO 23

nos asteroides representa uma dificuldade pra avaliação das leituras
espectrais. Estamos um pouco cegos. Uma frota poderia se esconder
do outro lado dos asteroides.

— Ele não tem uma frota. Pro interior da fenda — digo. Os moto-
res da nave roncam. Balanço a cabeça para Roque e completo: — Hic
sunt leones. — As palavras do nosso mestre Nero au Augustus, Arqui-
Governador de Marte, décimo terceiro do seu nome. Meus senhores
da guerra ecoam a frase.

Aqui sejam leões.
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