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"Muito poucos seres realmente buscam conhecimento neste mundo. Mortal ou
imortal, poucos realmente perguntam. Pelo contrário, eles tentam arrancar do
desconhecido as respostas que eles já moldaram em suas próprias mentes —
justificações, confirmações, formas de consolação sem as quais eles não podem
continuar. Pedir realmente é abrir a porta ao redemoinho. A resposta pode
aniquilar a pergunta e o questionador.”
Anne Rice - O Vampiro Lestat. 1985.

Capítulo 1

“Nós somos, afinal, monstros com um cérebro humano e um coração
humano.”
Lestat de Lioncourt (Anne Rice’s Lestat Here)

As Crônicas de Kat:
Réquiem

São Francisco, Estados Unidos
1º de novembro de 2014
Olívia
A sineta da porta atrai minha atenção completamente. O som é quase
imperceptível no meio da confusão de vozes da lanchonete, mas parece soar
dentro da minha cabeça, como um grito em meu ouvido. Eu viro meu rosto para
o som tão rápido que consigo ver o badalo atingindo o outro lado do sino e
fazendo outro som estridente. Acho que eu nunca conseguirei me acostumar aos
sentidos vampíricos.
Kat ri do bigode de chocolate de Ellie, mas antes que eu possa me virar para
elas, eu percebo quem acabou de entrar. Juliana, Miranda, Charlottie, Sophie,
Valentina, Anika, Louise, Naomi, Kaylee, Tatiana, nessa ordem, entram na
lanchonete caladas, sérias e carregando suas pedras nos pescoços. Toco minha
própria pedra de ônix, como sempre faço quando me sinto intimidada. O que
acontece sempre que o Exército está completo.
– Não seja ridícula. – Sophie diz, quando chega à mesa e vê Ellie fazendo careta
enquanto tenta apagar o bigode.
Sou cutucada pela unha de Naomi e abro espaço no banco para que ela,
Sophie e as gêmeas se sentem. Outras três – Anika, Louise e Charlottie – se
sentam com Ellie e Kat. Tatiana, Juliana e Kaylee colocam cadeiras em volta da
mesa. Esse arranjo me deixa meio claustrofóbica.
– Sério, Ellie, pare de sorrir. – Anika reclama – Isso é assustador.
– Desculpe. – Ellie diz, tirando o sorriso do rosto, que continua nos olhos –
Acho que estou num bom dia.
– O que, naturalmente, é um motivo para que todas nós estejamos em um
péssimo dia. – Louise diz, apertando os olhos.
Ellie a encara, o olhar tomando uma expressão fria que faz com que seus olhos
pareçam um caleidoscópio. A mesa inteira explode em uma gargalhada. Exceto
por Ellie... E por mim.
– Bem... – Kat começa, depois de um tempo. – Comecemos do princípio. –
Coloca as mãos na bolsa que carrega e tira um pequeno pacote em papel de
presente vermelho de dentro – Feliz aniversário atrasado, Tatiana.
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Os olhos escuros da vampira faíscam e ela estica a mão até o embrulho. Kat
tira outro embrulho parecido, porém cor-de-rosa, da bolsa e faz deslizar até o
outro lado da mesa.
-...E feliz aniversário adiantado, Louise.
Eu sei que são pulseiras de prata com os sobrenomes delas gravados, mas sou
a única que sabe disso. Kat parece estar me levando para todos os lugares
ultimamente, o que provavelmente tem um motivo, como tudo que Kat faz.
Sinto um chute no joelho e percebo que é Ellie me encarando, com uma
espécie de felicidade zombeteira no olhar. Ela apenas está me enchendo por estar
nervosa na frente das minhas “irmãs” outra vez. Ela prefere passar tempo comigo
quando está de bom humor. Sou a única que nunca conheceu a “velha Ellie”
para sentir falta dela.
– Então... – Ellie diz, séria outra vez – Sem mais protelar o assunto, o que todas
nós estamos fazendo mesmo que jamais admitamos isso, quando vamos começar
a procurar o clã de Deyah?
– Será que dá para não dizer esse nome na minha frente?
Me encolho quando ouço essa voz, que chega de repente. Pierre sempre me
causa arrepios.
– Você nem deveria estar aqui, Pierre. – Kat diz, com um olhar suave na
direção dele. Que, por sinal, é bem atrás de mim.
– Não é minha culpa se o feitiço de Sophie é de duas vias e me diz onde ela
está além de dizer a ela onde eu estou. – Ele resmunga enquanto pega outra
cadeira e coloca junto às três que já estão na ponta da mesa. – Eu estava entediado
e como estou ligado a vocês, não é justo que se divirtam sem mim, certo?
Quando ele se senta, eu preciso olhar pela janela ao meu lado para não ficar
sem fôlego. Não que eu precise respirar, ou seja realmente claustrofóbica; mas
estar em uma pequena mesa com 13 outras pessoas faz com que algo em meu
corpo peça socorro. Principalmente se duas e meia delas tem sangue humano nas
veias.
– Respondendo à pergunta de Ellie: nós vamos procurar a família de Anika,
assim que sua alma estiver completamente em seu poder. – Kat diz, com cuidado
– Não há porque ter pressa agora. Nós já somos treze.
– Somos?
Levo um tempo para perceber que a pergunta veio de mim. Todos os outros
olhos se viram para mim e eu me encolho.
– Claro, Olívia. – Kat diz – Resta alguma dúvida sobre isso?
– Eu só achei que ainda tivesse em probation.
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– Garooota, é muito estranho quando você fala latim. – Valentina diz,
revirando os olhos.
– Acho mais estranho quando ela fala português. – Miranda solta. – Que no
caso é uma versão supercomplexa do latim.
– Vocês falam como se sérvio fosse uma língua simples. – Rebato.
As gêmeas sorriem para mim e eu me sinto agradecida. Mas claro, o resto da
mesa ainda está focada na minha dúvida.
– Você não se sente como parte de nós, Olívia? – Sophie pergunta.
Acho que ela está fazendo um daqueles feitiços que servem para descobrir se
estou mentindo ou não, mas não tenho certeza. Na dúvida, digo a verdade:
– Só não sei se já tenho com vocês o que vocês têm umas com as outras.
A mesa parece ser tomada de condescendência. O que vindo de vampiras, é
quase compaixão. Que para vampiras, é um dos sentimentos mais desprezíveis.
– Só faz um ano e meio, Liv. – Kaylee diz. – O que nós temos foi construído
com anos e com muitos problemas.
– Nós já confiamos nossa vida a você ou você não estaria aqui. – Naomi
continua, calma.
– Vamos provar. – Louise diz, terminando de prender a pulseira “Delacrois”
no pulso alvo. – Eu encarrego você de organizar meu grande massacre de
aniversário. E faça grande, estamos deixando São Francisco logo depois.
– Quem decidiu isso? – Sophie interrompe antes que eu possa dizer algo sobre
a incumbência.
– Antes de começar seu discurso... – Kat diz, cruzando as pernas uma sobre a
outra – Saiba que iremos para Nova Orleans.
Os olhos de Sophie brilham com a expectativa.
– Já é seguro?
Kat dá de ombros.
– Desde que a gente não faça nenhum alarde sobre nossa chegada...
Ninguém diz mais nada, mas a mesa parece vibrar com a alegria que toma
conta das garotas. Pierre, entediado, pega o cardápio e o encara por alguns
minutos, depois, de forma estranha, desliza o cardápio no canto da mão... No
que eu percebo tarde demais ser o prelúdio de uma brincadeira que ele chama
de “advinha quem está com sede agora?”. Infelizmente, dessa vez, quem está com
sede sou eu. O chiado escapa dos meus lábios antes que eu possa controlar e
como o Exército inteiro sabe o que ele significa todas olham para mim outra vez.
– Eu disse que você deveria ter ido ontem. – Tatiana reclama, franzindo as
sobrancelhas.
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– Eu não sei, eu realmente não estava no clima de invadir uma festa de
adolescentes do ensino médio. A música alta.
– Certo. No seu aniversário nós invadimos um concerto de violinos. – Anika
diz prendendo uma risadinha. Odeio quando meu gosto musical entra em pauta.
– Até lá, você vai precisar ser menos seletiva no que diz respeito a sua
alimentação. – Sophie completa – Precisamos ficar fortes.
Fácil falar quando você não precisa fazer nada além de dormir para recuperar
suas forças.
– Ok, eu vou parar com as exigências. – Digo. – Enquanto isso, alguém aí
teria...?
Uma bolsa de sangue é atirada por Kaylee na mesa sem a menor cerimônia.
Eu a alcanço e roubo a xícara de Ellie para enchê-la de sangue.
Essas são as novas regras no Exército, definidas depois que eu entrei no grupo:
bolsas de sangue em dias normais, sangue direto da fonte em datas
comemorativas, como aniversários. Nenhum assassinato a menos que fosse
extremamente necessário ou muito seguro. Somos treze agora e não queremos
correr o risco de ver esse número diminuir, por isso fazemos o máximo de esforço
para não chamar atenção para nós. De vez em quando encontramos doadores e
podemos aproveitar um pouco mais de sangue quente, mas eu já me acostumei
ao sabor meio plastificado do sangue da bolsa que Sophie e Ellie trazem do
hospital no qual trabalham como auxiliares. Sophie não precisa de sangue e Ellie
precisa de sangue cada vez menos, então foram a melhor escolha para este
trabalho.
– Nova Orleans significa doadores e nós bem longe daquele hospital. – Sophie
diz erguendo a mão para compartilhar um highfive com Ellie – Eu sinto como se
aquele cheiro nunca saísse de mim, mesmo depois de horas de banhos de
banheira.
– Sei o que você quer dizer... – Ellie murmura. Seu olhar está estranhamente
fora de foco, mas eu sou a única não animada o suficiente para perceber isso.
– Eu sou o único que não vê tantas vantagens assim em Nova Orleans? – Pierre
pergunta.
– Sim. – Respondem todas ao mesmo tempo me fazendo rir enquanto bebo o
sangue, criado bolhas que sujam meu nariz.
Pierre revira os olhos.
– Qual é, garotas? Aquela cidade é uma loucura. Tem bruxas em todos os
cantos e até mesmo demônios vieram conversar conosco da última vez que
estivemos lá.
– Você está com medo? – Juliana zomba.
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– Vão dizer que vocês realmente quereriam perder a presença de espírito desse
grupo para o Inferno? – Pierre pergunta, provocando.
– Se isso adiar a guerra por mais algumas décadas – Ellie diz, com sua voz
gelada – Eu acho uma barganha aceitável.
– Infelizmente, – Tatiana diz, completando. – Você é mais uma devolução do
que uma troca, vovô. Não tem valor comercial algum.
A mesa inteira cai na gargalhada, mas eu consigo ver a troca de olhares entre
Tatiana e Pierre que confirma o que Sophie e Charlottie insinuaram para mim
há umas duas semanas. Primeiro, eu fiquei chocada. Quer dizer, Pierre é tipo o
bisavô de Tatiana... É uma situação extremamente bizarra e incestuosa, creio eu,
apesar de não haver precedentes... Que eu saiba. Naturalmente, quando eu disse
isso em voz alta as irmãs Hass me encararam por um minuto e meio até que eu
me dei conta de que Sophie era fruto de um incesto. Eu gaguejei por alguns
segundos e as duas caíram na gargalhada, dizendo que entendiam que incesto de
bisavô com bisneta era muito mais bizarro que entre dois irmãos, mas eu não
devia me preocupar, até porque Tatiana não podia se apaixonar e Pierre sempre
teve uma queda idiota por...
A chegada da garçonete corta minha linha de pensamentos.
– Posso levar a xícara? – Ela pergunta e eu levo um tempo para perceber que
era para mim.
– Pode trazer a conta, por favor? – Digo, entregando a xícara para ela.
– Claro. – Ela responde, saindo de cena enquanto olha para a mancha
vermelha na xícara, surpresa.
– Sophie! – Kaylee reclama, quando a garçonete não pode mais ouvir.
– Desculpe, desculpe, eu esqueci.
Mesmo com todo o barulho dos lugares, sempre – bem, nem sempre, quando
Sophie lembra – que vamos para algum lugar público tomamos a precaução de
criar uma bolha mágica que impeça os outros de ouvirem nossas conversas, que
quase sempre envolvem assassinatos e às vezes incluem identidades falsas:
invariavelmente o tema é crime e sangue. As bolhas também deveriam impedir
pessoas de se aproximarem, a menos que nós queiramos isso.
– Aliás, porque você pediu chocolate? – Sophie pergunta para Ellie.
– Eu gosto de aproveitar os prazeres da vida agora que posso. E isso inclui
beber coisas que não tenham gosto de ferro velho. – Apesar de ser alarmante a
forma como ela se refere ao sangue, ela diz isso com uma voz sem sentimentos e
com o rosto sem a mínima expressão, o que é uma prova do período no qual ela
encontra.
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Kat o chama de “dominando os sentimentos antes que eles dominem você”:
Ellie pode comer se quiser, não se cansa com facilidade e sente algumas coisas
profundamente, mas consegue matar sem sentir remorso depois. Sophie chama
essa fase de “nem lá nem cá”, mas isso é só inveja porque ela nunca pôde
aproveitar a transição.
– Ei! – Diz a garçonete voltando de repente – Foi só um chocolate, então é por
conta da casa. Voltem sempre.
Levantamos quase em sincronia e saímos da lanchonete atraindo a atenção de
algumas mesas para nós. Já está escuro lá fora e uma chuva leve cobre São
Francisco. Fecho os olhos e me permito aproveitar a garoa. Sou encantada pela
chuva nessa nova vida, sendo que a odiava antes de morrer. Kat diz que a culpa
é da minha transformação, naturalmente.
– Olívia! – Ouço a voz de Ellie me chamar depois de um tempo. Abro os olhos
antes que ela complete: – Você não vem?
Suspiro e sigo o grupo de vampiras que hoje chamo de família, até o prédio
que continuaremos a chamar de lar pelos próximos 5 dias.
Nova Orleans, Estados Unidos
30 de novembro
Sophie
Eu estou viva – e tomo esta palavra como o contrário de morta – há 160 anos.
48 deles como uma vampira. 93 como uma bruxa imortal. Mas, na verdade, eu
divido meu tempo de vida entre antes de Nova Orleans e depois de Nova
Orleans.
Talvez seja esse o motivo de eu estar tão frustrada por estar de volta. Quero
dizer, ainda está tudo no lugar e a cidade ainda pulsa de uma forma anglo-francesa
incrível... O problema não é a cidade, sou eu. Eu sinto a falta da Sophie que eu
era na primeira vez que vim a Nova Orleans. Essa cidade me fez forte, poderosa,
uma nova espécie de rainha. Agora eu sou simplesmente uma desconhecida,
caminhando pelas ruas e reconhecendo os prazeres de longe.
– Certeza de que não quer nada? – Charlottie pergunta, me olhando de soslaio.
– Absoluta. – Respondo, após um suspiro.
Estamos em uma livraria. Fui carregada por Olívia, Charlottie, Miranda e
Anika para o lugar e agora elas estão viajando por prateleiras escolhendo dezenas
de livros, o que faz algumas adolescentes lançarem olhares invejosos na direção
delas.
– Acho que vou ao banheiro. – Digo, para Charlottie. – Por favor, tenham
terminado quando eu voltar.
15

Saio sem esperar resposta e vou até a portinha que fica embaixo da escada, que
é o banheiro dos funcionários. Nem me lembro como sabia disso, mas eu tenho
um dejavú quando entro no cubículo de 5x1 com uma pia, uma privada e uma
janela minúscula e muito alta. Tranco a porta e abro a torneira para jogar água
gelada nos pulsos, sentindo muita falta da época em que não precisava me
importar com coisas como um bolo de saudades na garganta.
– Qual é, Sophie? – Digo para a imagem no espelho – Você sabia que nunca
mais poderia voltar a ser aquela garota. Por isso se despediu dela em grande estilo.
É mais fácil dizer que fazer, naturalmente. Só saí de casa hoje porque a casa
minúscula, de três quartos, alugada com o máximo de discrição possível fica
extremamente deprimente quando colocada em comparação à Mansão Hass.
Pelo menos consegui convencer Kat a ficar no French Quarter.
Faço um coque no cabelo e me inclino para molhar a nuca. Fui ao lugar onde
ficava a Mansão Hass esta manhã. Eu sabia que a casa fora destruída e no fundo
eu esperava ver escombros ou um gramado entre duas mansões, porém, há uma
casa nova lá, construída com toda imponência e sem a menor preocupação com,
por exemplo, os fantasmas do Massacre de Fevereiro de 98 que aparentemente
só eu considero importante o suficiente para ter um nome.
– Eis a primeira vampira com alma. Tsc, tsc, tsc.
E falando em fantasmas. Levanto a cabeça e suspiro ao encarar a imagem no
espelho.
– Eu jurava que tinha me livrado de você.
– É isso que você pretende fazer? Se livrar de mim sem nem contar da minha
volta para o Exército que eu pedi que criassem?
– Você não está de volta, Deyah. Você é apenas uma alma penada.
– Ex-alma penada, Sophie. Agora eu sou um fantasma.
Revirei os olhos. Aqui está: Quando existe grande movimentação de saída do
Inferno, são abertas janelas, que refletem em nosso plano como eventos celestiais
inusitados. Para libertar a alma de Ellie, essas janelas têm sido abertas a cada lua
sangrenta. Eventualmente, algumas almas acabam percebendo a chance de
escapar, mas nem todas sabem como. Só algumas bruxas realmente poderosas
conseguiram sair pelas janelas, entre elas, Deyah. São eventos assim que fazem
com que fantasmas existam no mundo. São sempre almas fugitivas. E sempre do
Inferno.
– Independente do que você seja eu vou dar um jeito de mandar você de volta
para o Inferno.
– E correr o risco de estragar todo o plano do Exército? Duvido muito.
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– Estragar por quê? Você nem deveria estar aqui. A gente se vira perfeitamente
sem você. O que você realmente quer é ter uma parte na guerra para que nós nos
sintamos forçadas a ajudar você quando ela for vencida. No mínimo, você quer
um corpo novo. No pior cenário possível, ser a rainha da nova categoria de
vampiros.
– Nada mais justo, afinal foi eu quem criei vocês.
– E perdeu a criação para o Inferno. Obrigada por admitir que você não faz a
mínima diferença na execução do plano que você mesma criou. Segunda ideia
brilhante perdida, você deve se sentir péssima.
Coloco a mão na porta, já quase saindo.
– Você sabe que eu posso aparecer para Pierre se quiser, não sabe?
– Boa tentativa. Pierre te odeia. Foi ele, inclusive, quem te matou. Você sabe
que aparecer para ele não faria a mínima diferença.
Saio do banheiro e mesmo fechando a porta com vontade sou perseguida pela
voz que só eu posso ouvir.
12 de dezembro
Naomi
– Os tempos mudaram. – Tatiana diz, por trás da xícara de café, aproveitando
o aroma – Os grupos de adoradores de vampiros estão cada vez mais conscientes
dos seus próprios poderes e não mais adoram-nos como deuses. Ouvi até mesmo
que sangue de vampiro está a venda.
Ela está me contando sobe a visita que fez a um dos grupos de debate sobre
vampiros que conhecemos em 1997. Estamos no Cafe du Monde com pedidos
que não vamos consumir, mas gostamos de mostrar que podemos comprar.
– Nós não devíamos ter voltado. – Eu digo, com um suspiro.
– Não acho que teríamos conseguido parar Kat. – Tatiana responde, dando de
ombros – Ela tomou a decisão e tenho certeza que existe um motivo por trás
disso.
– Sempre existe um motivo por trás do que Kat quer fazer e nós nunca sabemos
qual é ele até que ela queira.
Ela concorda com a cabeça. Ficamos em silêncio encarando nossas xícaras, as
duas pensativas. Dois carros passam devagar pela rua e eu acompanho eles com
o olhar até desaparecem.
– Ela nos diria se já tivesse encontrando a família de Deyah, certo? – Tatiana
pergunta, depois de um tempo.
– Talvez. A menos que tivesse um motivo para não fazer isso.
Ela suspira.
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– Por que nada é fácil com Kat?
– Não sei, mas aparentemente lidar com isso é um extra vem com o sangue da
transformação.
Ela concorda outra vez e passa o indicador pela xícara delicadamente – o café
já está ficando frio. Eu hesito por um instante, mas resolvo dizer sem medo:
– Posso fazer uma pergunta que ninguém jamais faria no Exército?
– Se você não se importar com uma resposta completamente honesta. – Ela
diz, sem olhar para mim.
– Quanto você confia em Kat?
Ela ergue os olhos escuros para os meus.
– Quanto você confiaria em uma garota mimada e cheia de si que por uma
combinação do destino não tem sentimentos e é uma criatura do Inferno? –
Sorrio timidamente e isso a instiga a continuar: – É claro que eu sou leal a Kat.
E devo muito a ela. E acredito em seus planos e ideais, confiando minha vida a
ela. Também acredito no quanto ela nos preza e confia em nós. Mas eu estou
consciente o tempo todo de quão fácil seria para Kat acabar com todas nós nessa
brincadeira. E eu sei que ela também percebe isso em nós. – Ela dá de ombros –
E quanto a você?
Eu penso um pouco.
– Eu vou com o fluxo e confio porque tenho que confiar para me manter
segura. Eu sei que Kat não deixaria que nada acontecesse conosco, não porque
se importa, mas porque nos considera dela. Além disso, não consigo parar de
pensar em como a vida eterna seria entediante sem Kat e o Exército.
– Talvez – Tatiana diz, com um sorriso – Mas a verdade é que você não pediu
por isso. E nem eu.
Me arrumo na cadeira.
– Você se arrepende?
– Não, eu gosto dessa vida. Além disso, me arrepender de quê? Eu fui
transformada porque estava morrendo. Não tive uma opção. Mas também não
tive uma opção a respeito dos caras que invadiram minha casa e mataram todos
que moravam lá. Estou vivendo e pensando, então não vou jogar isso fora. Mas
não vou mentir sobre querer saber o que escolheria se uma opção me tivesse sido
concedida.
14 de janeiro de 2015
Louise
Esfrego a têmpora tentando me lembrar onde deixei. Bufo de frustração ao me
dar conta de que é impossível me lembrar. Ou eu coloco a casa abaixo ou dou
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sorte enquanto olho em volta. Minha cabeça simplesmente não vai me falar onde
eu vinha escondendo dinheiro e joias de família quando ainda era viva.
Fiquei mais do que surpresa ao encontrar a casa onde cresci no exato mesmo
lugar, fechada sem tranca e sem nenhum morador novo. Como precisamos
deixar Nova Orleans na correria, acabei deixando absolutamente tudo para trás
em 98. Eu sabia que minha mãe e eu éramos as últimas da família, mas imaginava
que alguém fosse reclamar tudo em algum momento dos últimos 17 anos. Até
mesmo esperei dois meses para vir até aqui, por medo de ser reconhecida por
algum vizinho assustado, mas acabei cedendo à curiosidade ao pensar nas joias
de família que continuavam minhas por direito. Ao chegar, com todos os
cuidados possíveis, encontrei um museu do que fora a família Delacrois na
esquina da Chestnut com Milan Street.
Resolvo deixar a casa e voltar aqui com reforços depois. Ando pela Milan
Street com o rosto e o cabelo coberto sob um capuz. Não encontro ninguém, o
frio provavelmente me deixou sozinha na rua. Imagino que se alguém me visse e
reconhecesse iria acreditar estar vendo um fantasma e não me confrontaria.
Alcanço St. Charles Avenue decidida a andar de volta ao Quarter, mas perco o
fôlego bem antes disso. Finalmente deixo o capuz cair e vou até um café próximo,
pedir por uma garrafa de água. Água, com seus sais e minerais, é um substituto
péssimo para sangue quando não tenho uma bolsa a fácil acesso, apesar da
maioria das vampiras desprezá-la.
Uma jovem garçonete levemente familiar anota meu pedido e pede que eu me
sente em uma das mesas. Mesmo sendo meio do inverno e as temperaturas
constantemente abaixo de 20 graus, a caminhada me faz suar. Eu nunca fui do
tipo atlético quando era viva e definitivamente não o sou na pós-vida. Ainda bem
que não fui uma das primeiras vampiras do Exército – as histórias de Ellie sobre
como elas viajaram a pé pelo interior da França me deixam exausta.
Quando a garçonete volta com a garrafa de água, um copo de vidro e a
maquininha do cartão, ela também está suando e usa uma toalha de mão para
secar a testa enquanto espera que eu digite a senha. A toalha vai para cima da
bandeja quando devolvo a máquina e meu queixo cai ao ver a inscrição na
mesma. “Lembrança da ceia de Natal da família Hass. 1997.”. Como foi que uma
toalha de mão bordada com fios de ouro veio parar limpando o suor de uma
garçonete? Até que eu me doo conta de com quem ela parece.
– Espere. – Peço quando ela agradece e se vira. – Qual seu nome?
– Alexandra. – Ela responde, insegura entre a desconfiança e respeito pelos
clientes.
– Último nome.
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– Mayfair. – Agora ela deixa transparecer a desconfiança completamente.
– Você não seria filha de Adele Mayfair, seria?
Vejo uma faísca de interesse.
– De onde você conhece minha mãe?
Me controlo para não deixar o choque transparecer. Penso no que responder,
mas alguém berra “Alex!” da cozinha e a mesma parece perder todo o interesse e
após pedir desculpas, sai dali correndo. Pego a garrafa de água, desprezando o
copo, e volto para a rua, com a animação renovada.
Quase 2 horas depois chego à casa que alugamos. Encontro Juliana trançando
o cabelo de Valentina enquanto Naomi trança o cabelo de Miranda na sala
principal, todas rindo e conversando sobre alguma coisa. É aniversário de Ellie
então à noite temos uma festinha, dessa vez organizada por um dos grupos de
entusiastas de vampiros com os quais nos comunicamos outra vez. As meninas se
divertem com qualquer momento festivo que pudermos ter. Quando entro sem
fôlego e bufando na sala, a primeira reação de Juliana é rir.
– Calma aí, Lou. – Ela diz, entre as risadas. – Parece que estava tentando tirar
a mãe da forca. – Ela se acha a engraçadinha porque fui eu a responsável por
matar minha mãe durante o massacre. Não foi de propósito, eu nem conseguia
ver nada, mas ela gosta de ressaltar sempre que pode.
Faço cara de enfezada enquanto recupero ar suficiente para falar. Miranda é a
única que não ri e observa minha expressão.
– Parece que ela quer dizer alguma coisa. – Diz, baixinho.
Todo mundo olha para mim e eu faço um sinal de positivo com a mão. Depois
disso, elas me encaram, esperando.
– Juliana tem uma irmã de 16 anos. – Solto de uma vez só. – Quer dizer, eu
acho que ela tem 16 anos. Ela pode ter um pouco menos. Juliana sempre
aparentou ser mais velha.
– O que? – Juliana pergunta, interrompendo meu turbilhão. – Explica isso
direito, Louise.
Explico direitinho o que aconteceu, sendo observada pelas quatro vampiras
curiosas. Quando termino, poderia jurar que Juliana estaria pálida de medo se
sentisse alguma coisa.
– E agora, Ju? – Valentina pergunta, olhando para ela com cuidado.
Juliana está olhando para a frente sem se focar em nada e continua assim por
mais um minuto, antes de dizer, cuidadosamente:
– Não contem para Kat ainda. Eu quero ver essa garota com meus próprios
olhos.
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12 de fevereiro
Katerina
– Uma boate para seres da noite? – Ellie pergunta, piscando os olhos claros.
Me afasto do espelho para olhar para mim mesma e fico satisfeita com como
a blusa preta e o jeans claro me fazem parecer alguns anos mais velha.
– Bem, é isso que o flyier diz. – Respondo – Simplesmente porque seria
estranho dizer boate para vampiros. De acordo com Amelie, a líder do
Apreciadores da Arte do Sangue, é sangue livre para qualquer um com presas
pelo pequeno valor de 25 dólares.
– Então todas nós vamos?
Me viro para ela.
– Na verdade, o plano era levar só você esta noite. As meninas já têm planos e
nós sempre sabemos como nos divertir sozinhas.
Ela abre um sorriso torto que eu só tenho a chance de ver uma vez a cada dois
decênios.
– Você está certa e ao contrário de Olívia, eu não tenho nada contra sangue
quente entre uma dança e outra.
– É esse o espirito. – Digo, ao vê-la se levantar para trocar de roupa. – O
trocadilho não foi intencional.
Ellie ri e eu faço uma prece pelo dia que adorarei esse som por suas causas,
mais do que o odeio por suas consequências. Depois de escolher duas peças que
ganhou de aniversário e customizou completamente e se enfiar no banheiro por
5 minutos, Ellie volta para o quarto, linda como anjo da morte em preto e azul.
Chegamos à boate 40 minutos depois. O motorista do Uber ergue a
sobrancelha ao ver o local ao qual nos trouxe, mas saímos do carro sem nos
despedir. Estamos falando de uma casa clássica, uma mansão como muitas de
Nova Orleans, lembrando dolorosamente a Mansão Hass. A diferença está nos
holofotes e no tapete vermelho que cobre o jardim frontal, além da música alta e
dos dois seguranças que na entrada da casa.
– Vem. – Chamo Ellie – A senha é “banho de sangue”.
Me aproximo da entrada e digo a senha, já me aprontando para entrar. Dou
um passo à frente e um segurança surge como um muro impedindo minha
passagem.
– Opa, o que você pensa que está fazendo? – Diz com a voz grave – O clube é
para maiores de 21 anos.
– Bem, eu tenho 180.
Reconhecendo a petulância vampírica, ele dá uma risada que chacoalha seu
corpo enorme.
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– Parece ter 10.
– Na verdade, 14. Saia da frente imediatamente.
Ele abre o espaço ainda rindo e me esgueiro com Ellie para dentro do clube.
Os 25 dólares são pagos com cartão de crédito em uma recepção na varanda, que
descubro ser de onde vem a música. A recepcionista não tem nenhuma reticência
ao nos deixar entrar e imagino quais tipos de vampiros o lugar deve receber. Lá
dentro, o volume da música diminui consideravelmente. Ela ainda está lá, mas é
possível conversar sem mudar o tom de voz. A iluminação é pouca, mas com
tanto sangue fresco em volta é natural que a direção se preocupe em não causar
sobrecarga sensorial em seus mais fiéis clientes.
E o cheiro de sangue fresco é realmente intenso. Não tanto quanto em uma
festa com apenas humanos, mas tudo no clube é feito especificamente para
chamar a atenção para o sangue, ignorando qualquer distração que uma festa
normal apresentaria. Até onde vejo, consigo enxergar corpos envolvidos um no
outro e ainda posso ouvir o ruído sibilante de um vampiro se alimentando, além
de gemidos de dor e de satisfação.
– Por que você sempre mente sobre a idade em que foi transformada? – Ellie
pergunta sem perder tempo observando seu entorno.
– Porque eu me cansei de pensarem menos de mim por ter sido transformada
aos 10 anos. – Resmungo tentando achar um humano que não tenha um
vampiro grudado no pescoço. Me viro para ela por um instante: – Não é sobre o
que aconteceu antes, é sobre o que veio depois. Além disso, eu sabia mais aos 8
do que o que esses zumbis malditos aprendem em uma vida eterna.
– Isso podia ser necessário em 1864, Kat, mas hoje em dia... – A voz de Ellie
soa cristalina por cima da música de Lana Del Rey – Não me lembro de ter
conhecido nenhum vampiro mais velho que você fora da Romênia. E acho que
podemos dizer que o seu Exército é famoso na nossa pequena comunidade.
– Acho que podemos dizer mesmo. Mas hábitos antigos demoram a morrer. –
Respondo, olhando para ela, finalmente – E falando neles... Escolha uma. – Digo
apontando para um grupo de garotas humanas que conversam animadas no mar
sobre algum assunto aleatório, provavelmente enfeitiçadas para não notarem
toda a atividade demoníaca ao seu entorno.
Ellie parece acabar de perceber onde está e seus olhos assumem um tom mais
escuro.
– É simples assim? Só escolher uma?
– Ninguém veio informar as regras, então imagino que sim. Diversão sem
limites para os seres da noite.
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Ela encara o grupo por um instante e aponta com o dedinho para a garota
vestida de rosa, usando o celular, no canto.
– Ela parece entediada e seria legal ajudá-la a ter uma noite mais interessante.
– Certo. – Respondo sorrindo quando ela umedece os lábios – Eu fico com a
de amarelo.
Até tento avançar até elas, mas Ellie me segura pelo pulso.
– Pensei que você tivesse dito que íamos nos divertir juntas.
Meu cérebro parece deslizar lentamente até a compreensão.
– Você não está sugerindo...? – Pergunto.
Ela faz a maior tentativa de olhar inocente possível com aqueles olhos.
– Bem, eu preciso de pouco sangue agora.
Eu pisco. Nós não bebemos da mesma pessoa há muito tempo, provavelmente
antes de Sophie entrar no Exército. Só o fizemos quando estávamos desesperadas,
mas acabamos descobrindo que para um vampiro, dividir a mesma presa era
incrivelmente íntimo e deliciosamente divertido. Agora, não estamos
desesperadas e não precisamos dividir uma presa, mas a atração da ideia de não
ter regras faz com que a proposta de Ellie se torne irrecusável.
– Certo. – Respondo, eu mesma umedecendo os lábios – Vamos fazer isso.
Nos aproximamos da garota devagar enquanto eu penso na melhor forma de
atacá-la. A boate é uma espécie de “coma à vontade por um valor fixo”, mas eu
querendo ou não a comida pensa e fala. Mas ela não se mexe quando entramos
em seu campo de visão e quando paramos à sua frente, alguns saltos e mimicas
confirmam que ela não pode nos ver.
– AAh, qualquer que seja o feitiço a impede de ver qualquer atividade
vampírica. – Ellie diz – E transforma ela em uma presa fácil.
Bufo.
– Também tira metade da diversão.
– Nisso a gente pode dar um jeito. – E sem dizer mais nada, ela ataca o pescoço
da garota pelo lado direito.
Quando a menina solta um gemido agonizante, eu alcanço seu pulso esquerdo.
O fato de que eu posso sentir Ellie ali, competindo comigo pela mesma energia
vital, lança uma corrente de adrenalina por minha espinha. Levanto os olhos para
olhar para ela e sou recebida por olhos que já me observavam, vívidos. Vívidos
demais. Eu não notaria se retribuísse o olhar com os mesmos sentimentos, mas a
forma como Ellie me olha deixa claro que as coisas estão mudando rápido demais
dentro dela. E eu não sei lidar com o que vem depois.
9 de julho
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Kaylee
– E você acha que viveria com ele mesmo com todas as suas cicatrizes? – Amelie
pergunta, me encarando com o olho direito, enquanto o esquerdo está fechado
por causa da luz do sol.
Ela então faz uma pausa, como se tivesse esperando por uma reação negativa
depois de falar sobre as cicatrizes, mas eu não me importo de que falem a respeito.
O meu problema são os olhares. Quando começam a encarar meus braços ou
falam comigo como se tudo que conseguissem ver fosse alguém para sentir pena.
Isso me incomoda e me deixa com uma raiva assassina, que infelizmente precisa
ser controlada na maioria das vezes.
– Eu estava contando com o arrependimento dele ou uma crise de meia idade.
O plano era destruir a casa por dentro, se é que você me entende. Mas foi um
plano idiota, a ideia de me matar enquanto destruía as bruxas era bem melhor.
Minha raiva era delas, ele era apenas um fraco.
Estamos deitadas na grama do jardim dos fundos da casa dela, aproveitando o
sol. Ela esparramada com a barriga para cima. Eu de barriga para baixo, a
observando com os cotovelos sobre a grama. Eu não sei dizer como exatamente
me tornei próxima de Amelie, mas quando todas nós fomos a uma reunião dos
Apreciadores da Arte do Sangue, ela demonstrou maior interesse em mim que
nas outras vampiras do Exército. Apesar de esquecidas pela cidade, nós nos
tornamos uma espécie de lenda entre o seleto grupo de estudiosos de vampiros e
até mesmo o grupo de Amelie, formado depois de nossa saída da cidade, parecia
bem interessado em saber porque tínhamos tido coragem de voltar a Nova
Orleans apenas 17 anos depois do massacre. Interessados até demais.
– Você sequer o procurou, depois de ir embora. – Ela diz, simplesmente,
depois de um tempo.
– Por que eu faria isso? Como eu disse, ele foi um fraco, que me desprezou
tanto que me entregou para suas maiores inimigas.
– Você não teve interesse sobre seus irmãos e irmãs?
– Não. O conceito de família muda quando nos tornamos vampiras. A maioria
de nós acabou matando nossos pais, por motivos diversos. É quase parte da linha
da vida para nós treze. Não sei porque você quer tanto saber sobre isso.
Ela se vira e fica na mesma posição que eu, abrindo os dois olhos escuros.
– Tudo sobre você me interessa, Kaylee Jones.
Reviro os olhos.
– Claro que sim, você é uma estudiosa de vampiros.
– E você não fica nem um pouco interessada em saber porque entre 13
vampiras para estudar, eu escolhi você?
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– Eu penso mais em como você nunca se perguntou porque eu me aproximei
de você tão deliberadamente, considerando o que sabe sobre vampiros que se
aproximam de humanos.
Ela dá de ombros, o que é um movimento estranho por ela estar apoiada sobre
os próprios cotovelos.
– Eu sei me proteger.
Caio na gargalhada.
– Disso eu duvido.
Amelie está chateada quando eu paro de rir, o que me entedia. Quando me
chamou para um chá, há alguns meses, eu pensei que ela fosse me encher de
perguntas sobre Kat e sobre o Exército. Pelo contrário, quando passou das
perguntas educadas sobre a minha estadia em Nova Orleans e indicar onde eu
poderia conseguir doadores “irresistentes”, ela só fez perguntas sobre mim e sobre
minha antiga vida. Eu não sei o que possivelmente ela poderia estar tentando
conseguir com isso, não me importo de falar sobre Cianne, apesar de minha
existência como humana ser enxergada através de um espelho. Falar sobre isso
não vai criar um laço entre nós porque laços com vampiros só são criados através
de ligações de sangue e... Desvio de um pensamento improvável e me coloco de
pé.
– Vem, vamos para a piscina. – Digo, limpando a calça – Vou te contar sobre
a boneca de vodu de uma das filhas das freiras e o caos que ela causou.
Ela me segue e vamos até a parte de trás da casa, enquanto eu conto essa
história que não sei porque me lembrei agora. Uma coisa é certa, qualquer que
seja o objetivo de Amelie, todo esse blá-blá-blá vai me manter perto dela até que
ele seja revelado.
27 de setembro
Dia da Super Lua Sangrenta
Valentina
– QUEM ESCAPOU DO INFERNO? – Kat grita, a intensidade da voz
fazendo a porta do quarto bater às minhas costas.
Eu nem queria ouvir a conversa mesmo. Estava em uma aula de costura com
Ellie quando Sophie entrou com Kat e pediu para que eu saísse para que elas
pudessem conversar. Isso está mais parecendo uma briga, mas o que eu poderia
fazer?
Kat diz que nos valoriza do mesmo jeito e que a época de “As Mais Velhas” e
“As Mais Novas” ficou para trás há muito, mas isso não é bem verdade. Dá para
ver a diferença na forma como Kat nos trata. Ellie e Sophie são mais próximas a
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ela e mais próximas entre si. Podemos ser iguais em teoria, mas na prática Ellie e
Sophie estiveram com Kat desde o início. Elas são frutos do desejo de Kat por
companhia não da necessidade de um Exército. Kat nunca brigaria com o resto
de nós desse jeito porque não se importa tanto assim.
Balanço a cabeça para espantar esses pensamentos. Resisto à vontade de grudar
a orelha na porta e resolvo ir em direção ao som do piano que Olívia toca
insistentemente há duas horas. Encontro Miranda sentada no meio do corredor,
com um livro enorme no colo.
– O que você está lendo? – Pergunto ao me sentar ao seu lado. Mas é uma
pergunta estúpida; posso ver a capa do livro que diz em letras brilhantes
“SIGNIFICADOS E PROPRIEDADES DE PEDRAS PRECIOSAS”.
– Eu queria saber mais sobre as pedras que carregamos no pescoço. – Miranda
responde, simplista – Às vezes eu acho que elas mais nos escolheram do que nós
as escolhemos.
Concordo com a cabeça enquanto ouço a voz de Kat sobressair ao piano de
Olívia (“VOCÊ QUASE ME MATOU QUANDO EU ESCONDI QUE...”) só
para ser abafada outra vez.
– Me conte o que já descobriu. – Peço.
– Bem, vamos pela ordem. – Ela fecha o livro e o abre outra vez procurando
pelas pedras em ordem alfabética – A Água Marinha de Juliana atrai pensamentos
puros e fidelidade; ajuda a expressar sentimentos e a extravasar aflições. A
Almandina de Tatiana é uma variação da granada, que amplifica os desejos, as
emoções, a vitalidade, a criatividade, a ousadia e a coragem. A Ametista de Anika
é a pedra de maior eficácia na meditação. Transmite paz, espiritualidade, elimina
o estresse e inspira a cura e intuição. – (“ELA NÃO É MAIS QUEM VOCÊ
ADMIRAVA...”) Ela vira folhas enquanto lê, as páginas de cada uma das pedras
já marcada – Nossos Diamantes – descanso a mão no meu diamante cor-de-rosa
– significam a verdade, a pureza, a perfeição, a dureza, a maturidade, a
imortalidade, a limpeza, a fidelidade, a energia. A Esmeralda de Kat é a pedra da
confiabilidade e da fidelidade; também é conhecida como a pedra dos viajantes
por seu efeito protetor. O Lápis-Lazúli de Sophie e Charlottie é conhecida por
estimular a inteligência e autocontrole na tomada de decisões. É associada ao
sexto chakra intensificando a captação e percepção de mensagens de outras
dimensões. – (“UM ESPÍRITO PERTURBADO, DESESPERADO POR UM
POUCO DE...”) Percebo que Olívia deixou o piano. Miranda respira fundo
antes de prosseguir. – O Ônix de Olívia traz sabedoria em decisões que precisam
ser tomadas; inspira proteção contra magia negra, encantamentos e feitiços;
estabelece harmonia entre o corpo e a alma. O Quartzo de Louise alivia e cura as
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mágoas acumuladas, está sintonizado com os nossos estados emocionais, traz paz
interior. O Rubi de Kaylee destaca qualidades, amplificando a pureza da pessoa
que a usa. A Safira de Ellie intensifica sensitividade, amor, meditação e é uma
pedra importante na cura. E o Topázio de Naomi harmoniza a aura, inspira bons
sentimentos, oferecendo ao seu portador alegria, paz e bom humor. Entende
aonde eu quero chegar?
Balanço a cabeça, tentando fingir que não perdi o raciocínio no meio da
explicação. Mas Miranda explica ainda assim:
– Algumas pedras fazem todo o sentido para suas usuárias. – Diz, gesticulando
– Outras parecem trocadas. E outras não fazem o mínimo sentido. Eu queria
entender o porquê.
Tiro a mão do meu diamante.
– Ah, Miranda, pare de dificultar as coisas. Algumas de nós escolhemos nossas
pedras simplesmente porque as achamos bonitas. Incluindo nós duas.
– Talvez. Mas você se esquece que essa história de pedras preciosas foi ideia de
Kat. E Kat nunca faz nada sem um motivo.
Ouço outro grito vindo quarto que deixei (“VOCÊS SÓ PODE ESTAR
BRINCANDO COMIGO! AGORA???”) e Olívia aparece no corredor, com as
sobrancelhas franzidas.
– Que diabos está acontecendo?
Antes que eu possa responder, ouço a porta se abrir adiante.
– Olívia, Valentina, Miranda – Kat berra da porta aberta – Chamem as outras
meninas e venham aqui imediatamente.
Obedecemos em um salto enviando mensagens de emergência de nossos
celulares. Em seguida corremos até a sala. Encontramos Sophie inclinada sobre
Ellie na chaise longue, sussurrando coisas inteligíveis. Não porque não podemos
ouvir, mas porque estamos abismadas demais com um fato absurdo.
Ellie está chorando.
Eleanor
Eu não percebi até a primeira gota rolar, mas eu vinha guardando uma
enxurrada de lágrimas há mais tempo do que imaginava. Uma vez que eu choro,
eu realmente choro. Não paro pelo que parecem horas. Soluço e lamurio como
não fazia há 150 anos. Tenho consciência do abraço de Sophie, mas ele parece
distante. Sei que o Exército entra na sala aos poucos e que eu deveria estar tão
preocupada quanto elas, mas não consigo.
Minha mente está tomada de todo sofrimento que deveria ter vivenciado desde
que me tornei vampira. Nunca me senti tão miserável, tão insignificante, tão
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cruelmente desnorteada... Sinto minha cabeça ser jogada para o lado e fazer o
caminho de volta antes que meu cérebro sequer processe que levei um tapa. Pisco
os olhos e encaro Pierre através das lágrimas.
– Não vou deixar que você traia o meu sangue.
Katerina
O tapa de Pierre em Ellie desencadeia uma reação automática no Exército:
todas nós prendemos a respiração. Tudo pode acontecer depois disso.
Nos segundos seguintes percebo com o canto do olho as gêmeas tapando os
olhos, Sophie mordendo o lábio e o queixo de Tatiana caindo. Eu apenas observo
Ellie. É o que eu mais tenho feito nos últimos 150 anos, mas é diferente agora.
Vejo-a com novos olhos. Vejo as bochechas coradas, as lágrimas presas nos cílios
como pingentes de gelo, o tremor no lábio inferior. Presto tanta atenção nesses
detalhes que noto seu olhar passar de chocado para furioso. É quando lembro
que gelo também queima.
– QUE DIABOS VOCÊ PENSA QUE ESTÁ FAZENDO? – Ela grita.
– Tirando você desse maldito transe “barra” estopim de guerra. – Pierre levanta
a mão e mostra a marca da queimadura, já cicatrizando – E acredite, eu também
não queria fazer isso.
Ellie segura cada um dos braços dele com uma mão e o ergue do chão.
– Nunca mais levante a mão para mim outra vez. Entendeu?
Ele grita, se contorcendo em agonia, mas Ellie só o solta quando ele emite algo
muito parecido com um sim. Ele corre para perto de Tatiana quando ela faz isso.
A sala toda cai em um silêncio mórbido. Ninguém sabe o que fazer dali em
diante. Ellie fica parada, olhando para as próprias mãos. Tantas coisas se passam
por minha cabeça que eu nem tenho controle do fluxo de pensamentos.
– Ellie... – Digo, finalmente, quase um sussurro.
Ela se vira e olha para mim com atenção. De repente, seu olhar se suaviza, mas
não se move.
– Eu sei. – Sussurra de volta.
Então dá um gritinho e cai com tudo em cima da cadeira que estava atrás dela.
Eleanor
– Ellie! – O fantasma grita, surgindo do nada – é claro que sim, fantasmas
sempre surgem do nada – e me faz cair sentada outra vez.
– Era verdade! Você é o que disseram!
– O que????
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– Você pode me ver sem que eu esteja em uma superfície reflexiva. Você
realmente é o Réquiem.
– Ellie? – Sophie chama.
Respiro fundo, odiando como meu coração está disparado e como minha
mente está confusa. Só faz dois minutos e eu já sinto falta da clareza do não sentir.
– Deyah está aqui. – Digo com a respiração entrecortada. – Ela...
– Não existe espelho nessa sala. – Sophie afirma, confusa – Como você pode
estar vendo ela?
– Você sabe porque você pode me ver. – Deyah diz, com seu ser trêmulo –
Você sobreviveu a 9 dias no Inferno. Você sabe o que sabe. Eles sabem o que
você sabe.
– Cale a boca. – Digo para o fantasma.
– Ah, por favor, alguém a dê um pouco de água com açúcar. – Pierre resmunga,
parecendo recuperado. – Ela está até vendo coisas.
Ninguém se move. Com muito esforço, afasto novas lágrimas que surgiram
após eu me dar conta de que teria que revelar o segredo que vinha mantendo há
décadas.
– Eu acho que antes que Ellie nos explique qualquer coisa, precisamos deixar
o Exército a par do que sabemos. – Kat começa, vindo ao meu resgate. – Durante
um dos “eventos” para a devolução da alma de Ellie, a alma de Deyah conseguiu
escapar e ela tem se comunicado com Sophie há alguns meses.
– Soph! – Charlottie exclama – Por que você não disse nada?
– Ela não vai ser de ajuda. – Sophie diz, com decisão no olhar – Não sem nada
em troca. E o preço que ela cobra nunca é pequeno. O Exército não precisa dela.
Eu apenas pensei que se eu estilhasse qualquer coisa que tivesse o reflexo dela,
uma hora ela desistiria. Eu sei que não tinha o direito de fazer essa escolha, mas
agora é tarde demais para pensar nisso. O que nos traz de volta a Ellie e a como
diabos ela está conseguindo ver Deyah em uma sala que não possui nenhuma
superfície reflexiva.
Ouço Anika explicar a algumas das vampiras sobre como fantasmas só
aparecem em espelhos e como isso inspirou as lendas que dizem que espelhos
prendem a alma de quem olha neles, tudo por alto. Eu respiro fundo e olho para
os 13 pares de olhos que focam em mim. Estou com dificuldade de manter minha
mente em ordem e nem me surpreendo quando minha voz sai em um
choramingo:
– Almas são a substância mais misteriosa do universo. – Começo, como uma
preletora. – Pouquíssimo se sabe sobre como elas surgem e como elas chegam ao
fim. Dominá-las, guia-las e mantê-las em um lugar foi algo que o Inferno levou
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milênios para aprender a fazer e não poderia ter feito sem a influência de Deyah.
Dá muito trabalho transportar as almas sem grandes consequências,
principalmente para o corpo hospedeiro e só algumas criaturas sabem como fazer
isso. – Falei, falei e ainda não sei como explicar o que sei: – O efeito colateral de
ter sua alma carregada para o Inferno quando você carrega o filho de um íncubo
é um problema para o Inferno. Isso não deveria acontecer, porque apesar de ser
uma experiência dolorosa demais, após dois ou três dias as grávidas percebem
como entram e saem. Mas isso não afetava muita coisa porque ao nono dia elas
morriam e o segredo ficava com as almas em sofrimento delas. Eu não morri. O
que significa que eu ainda sem como colocar e tirar uma alma do Inferno.
Eu posso sentir a atmosfera da sala mudar mesmo que ninguém diga nada.
Elas sabem que ainda tem mais. Dou o meu melhor para manter os sentimentos
fixados em um ponto, sabendo que vou chorar ainda mais depois.
– Durante o tempo que eu passei com minha madrinha, também descobri que
sou filha de uma mulher que digamos... Tinha poderes.
– Uma bruxa? – Kat pergunta, nervosa.
– Não. Não uma bruxa. Mas os poderes dela estavam ligados a herança familiar
também. Só que eu não os tinha quando viva, porque é necessária uma
combinação de duas pessoas específicas para que alguém da minha família tivesse
poderes e só minha mãe tinha essa combinação.
– Você está fazendo meu cérebro doer, Ellie. – Valentina reclama, verbalizando
a confusão dos rostos presentes. Eu estou introduzindo uma nova categoria de
criaturas na mente delas. Isso vai levar um tempo para ser absorvido.
– A questão é, graças a ela, eu tenho controle sobre meu corpo. Não deveria
ter, mas sou um caso especial, já que passei por situações excepcionais. Tenho
um conhecimento sobre a química e a física do meu corpo, combinado a
informações únicas sobre os poderes da alma. Enquanto minha alma estava presa
no Inferno, esse conhecimento não estava comigo, ou melhor, estava, mas eu não
sabia como interpretá-lo. Com minha alma de volta a meu controle...
– Você sabe como ver fantasmas fora de espelhos. – Sophie completa, cética –
E o quê mais?
– Sou um portal, assim como Pierre. Posso me conectar com alma e com corpo
e entrar e sair de planos diferentes. Por isso, tenho todo conhecimento que
Deyah obteve em seus experimentos e que foram roubados pelo Inferno e mais
alguns que ela não tinha como conseguir. Como entrar e como sair do próprio
Inferno. Conheço as linhas finas e prateadas que ligam corpo e alma. Posso vêlas em minha mente. E graças à minha herança familiar, todas as funções do
corpo, seus extremos, seus picos, como alterar seu funcionamento a ponto de se
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transformar quase em um ser novo. Como destruir lembranças e criar novas.
Alterar intenções. – Me interrompo porque me sinto exausta ao expor tudo isso.
O Exército me olha, todas com um fascínio encantado. Entre todas, Kat parece
a mais encantada e também a mais miserável.
– Mas espere... – Charlottie diz, soando como a irmã – Se você tem todo esse
poder, porque o Inferno devolveu sua alma? Você deveria ser prisioneira mais
preciosa.
– Porque eu não tenho todo esse poder. – Digo, ouvindo minha própria
frustração em ser uma das vampiras do Exército que não foi uma bruxa enquanto
viva. – Todo o meu poder reside no meu conhecimento. Eu sei o que devo fazer,
mas também sei que a prática é bem mais complicada do que faço soar. Existe
uma lenda, a respeito de mulheres como eu, amantes de incubi que sobrevivem
ao Inferno: somos chamadas de Réquiem, porque conhecemos a canção dos
mortos. Dizem que alguém assim aparece a cada 800 anos e se isso for verdade,
algumas pessoas já souberam tudo que eu sei, mas o Inferno as derrotou. A
diferença é que faço parte de um Exército. Eu provavelmente sou a mortal que
mais ofereceu perigo ao Inferno em toda a história, mas o mesmo nunca foi
vencido por um mortal e eles acreditam fielmente que não é agora que será; o
que faz da minha destruição completa apenas uma diversão para eles.
– Ou seja, agora precisamos proteger você a todo custo. – Anika diz, séria.
Ninguém responde a isso, mas todas olham para Kat. A vampirinha tenta se
impor, mas a percebo confusa no meio de uma onda de novidades que ela não
sabe como absorver. Em uma questão de segundos, todo mundo se dá conta de
que Kat não dirá nada e um burburinho em forma de discussão começa.
– Já que você sabe tanto, se importa em dizer porque toda vez que vampiras
com alma me tocam eu queimo? – Pierre pergunta, insolente.
Eu sorrio.
– Na verdade, é só sua alma sendo atraída pela nossa. E almas demoníacas
queimam, então você está apenas sendo queimado por si próprio. E você tem
sorte de ser apenas meio demônio. Se você fosse um demônio completo
possuindo um corpo qualquer, parar de tocar você não impediria a combustão
espontânea.
Todas se calam, surpresas com a lógica.
– Por que você nunca disse nada? – Miranda pergunta.
Suspiro, querendo mais uma vez chorar.
– Metade desses conhecimentos estavam guardados enquanto eu não tinha
alma. A alma lembra de coisas que o corpo não sabe. Eu sabia que deveria saber
sobre porque Pierre queimava, mas eu não lembrava porque não tinha minha
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alma comigo. A única comunicação que eu tinha com ela era a necessidade de
sangue. Exceto quando eu fiquei presa em Cianne.
– Era por isso que você queria morrer. – Kat, finalmente diz, sem olhar para
mim.
Dou de ombros.
– Eu sabia como sair. Sinto muito.
– Sente até demais. – Sophie resmunga – Chega de blá, blá, blá. A guerra
começou. Você supostamente deveria dizer onde devemos começar.
Os olhares se fixam em mim novamente. A alma de Deyah que tinha ficado
aquele tempo todo calada, observando tudo, se anima.
– Com alguém que realmente possa fazer alguma coisa sobre as almas. – Digo
– A bruxa herdeira da linhagem de Deyah.
Algumas das meninas querem perguntar alguma coisa, mas Sophie parece
furiosa por algum motivo e se prepara para sair.
– Certo. Feitiço de localização. Preciso de Anika e quem mais quiser ajudar. –
Diz, saindo do quarto e levando algumas das meninas com ela.
Me aproximo de Kat enquanto a sala ainda está movimentada. Ela parece
perdida, de uma forma que eu nunca vi. Espero que ela não fique assim para
sempre.
– Prepare-se. – Sussurro para ela, com delicadeza. – Quando isso tudo acabar,
você voltará a ser a Bruxa Petry que nasceu para ser.
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Capítulo 2

“Nunca dome seus demônios, mas sempre os mantenha na coleira”
Hozier (Arsonist’s Lullabye)

As Crônicas de Kat:
Entre todos os demônios
do Inferno

Nova Orleans, Estados Unidos
3 de outubro de 2015
Tatiana
Pierre olha no fundo dos meus olhos por quase um minuto inteiro, como se
procurasse uma alma para roubar para si. Ficamos em um jogo de encarar
silencioso. Me pergunto como minha bisavó Katerina se sentia dormindo todos
os dias ao lado de alguém que dizia que a amava e depois de fazer amor, a olhava
desse jeito. Mas talvez ele só olhe assim para mim porque eu tenho os olhos dela.
– Vou sentir falta disso quando você recuperar sua alma. – Ele solta, com algo
que poderia ser ternura no olhar.
Respondo com uma careta, porque não há o que responder. Isso, o que quer
que isso seja, é apenas uma distração para os entediantes anos de espera pelo
começo da guerra. Ela começou há 6 dias, mas estamos esperando por algumas
informações antes de sair de Nova Orleans atrás da família de Deyah, que Sophie
localizou na Romênia. Eu achei que isso merecesse uma despedida e fiquei para
trás para vigiar Pierre enquanto as meninas estão em uma visita ao Apreciadores.
Estamos deitados lado a lado, mas minha cabeça bate em seu ombro e eu
preciso olhar para cima para olhar em seus olhos. Resolvo me virar na cama e me
apoiar nos cotovelos para olhá-lo frente a frente. Deixo o cabelo cair sobre o rosto
quando me viro e pergunto algo que venho pensando desde que Kat contou sobre
Deyah ter saído do Inferno e eu vi Pierre estremecer:
– Por que você matou Deyah? – Solto, sem rodeios.
Ele resmunga antes de soltar:
– Você também a mataria se passasse muito tempo com ela.
– É sério, Pierre.
Ele fecha os olhos azuis.
– Eu era apenas uma criança e não sabia como lidar com meus problemas sem
cometer um assassinato.
– E por que ela se tornou um problema?
Ele volta a abrir os olhos e parece o inferno lá dentro.
– Ela proibiu Kat de ter homens em seu Exército, mesmo que eu me mostrasse
fiel e disposto a ajudar. Ela sugeriu que eu fosse uma barganha, pois era inútil
para os propósitos dela, a guerra contra o Inferno. Só serviria como moeda de
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troca. E Kat, encantada pela ideia de grandiosidade, faria qualquer coisa que ela
pedisse. Ela até tentou uma aliança com a Morte!
– Então você decidiu matar Deyah. – Insinuo antes que a raiva o faça mudar
de assunto.
– Na minha mente demoníaca de 12 anos fazia todo o sentido. Mas,
naturalmente, Deyah acabou virando uma mártir dos seus próprios ideais. Kat
ficou desconfiada. Eu fugi por meu orgulho. Ao ser reencontrado, fui feito
prisioneiro e aqui estou. Servindo de barganha.
Tento segurar a risada, mas isso se mostra impossível.
– Você se acha tão importante para o Inferno. Você não é uma barganha,
Pierre.
Ele se ofende, mas tenta me fazer entender sua lógica:
– Se eu não estou aqui como um trunfo sobre o Inferno, por que estou aqui?
Dou de ombros, já tendo pensado nisso.
– Você é filho de Ellie e foi criado por Kat. Elas têm um senso de posse sobre
você.
– Ambas me desprezam. Ellie agora mais que nunca.
– Elas não precisam te amar para te considerar posse delas. Elas são
responsáveis pelos seus primeiros 16 anos de vida. Te ensinaram a matar, a
destruir, fizeram de você o portador de pragas. Elas podem te considerar um erro
colossal, um traidor maldito, o ser mais desprezível a habitar no planeta, mas você
pertence a elas e elas não abrem mão do que têm.
Pierre se cala. Isso é algo raro a acontecer, mas percebo que minha lógica feriu
seu orgulho. A tal necessidade de grandeza foi algo que Pierre absorveu de Kat,
mesmo sem perceber. Ele deixou o Exército porque se sentia pequeno e queria
ser grande para o Inferno. No fim, toda grandeza que ele conseguiu foi criar uma
linhagem sanguínea que resultou em mim. Na guerra contra o Inferno, toda
grandeza que ele vai poder conseguir se resume a mim. Imagino o tamanho do
soco no estômago que isso deve ser.
10 de outubro
Charlottie
– Você vai quebrar essa mala, Sophie. – Digo, mudando de posição e
arrumando o livro no colo.
Ela bufa e usa o cotovelo para apertar a mala e fechar o zíper.
– Da última vez que eu fui embora de Nova Orleans, eu deixei tudo para trás.
– Ela diz, meio ofegante – Isso não vai acontecer dessa vez.
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Uma brisa tranquila entra pela janela onde estou sentada de lado. Os humores
de Sophie costumam afetar o clima.
– Soph, nós somos peregrinas, quase ciganas. – Digo, entediada – Não vale a
pena manter posses físicas por perto.
– Vale, se forem itens mágicos que ajudaram na guerra.
Fecho o livro e me sento de frente para ela.
– Como o quê?
Ela para de tentar fechar a mala e sorri.
– Agora você se interessa, sua peste.
– Claro. Não sei se você se lembra, mas quando isso terminar, eu voltarei a ser
uma bruxa. Preciso do que poder manter como informação.
Ela faz um sinal para que eu me aproxime enquanto volta a abrir a mala. Deixo
a janela e sobre a cama dela encontro diversos cadernos de couro, alguns cristais
e diversos vidrinhos com líquidos.
– A maioria dos cadernos tem ervas prensadas – Sophie explica – Algumas
com poderes curativos, outras com poderes protetores. Mas alguns são grimórios.
Eu tenho passado muito tempo tentando lembrar de todo feitiço que já ouvi na
vida. Dos que me ensinaram aos que eu aprendi por ser enxerida. Ontem cheguei
a me lembrar do que me protegeu de Pierre na primeira vez que o vi.
– A invocação de proteção? Eu sempre quis saber quem te ensinou isso.
– Magnólia. Sem querer, mas ela apontou os dedos para mim quando Jonah
contou a ela que eu havia posto fogo na casa. Não sabia que invocar proteção
funcionava até ver o olhar de pânico de Pierre. Mas eu não conseguia me lembrar
de como deveria pedir. Por anos, eu não consegui evocar essa proteção, até que
eu me dei conta: Preciso de uma ligação com a alma de uma bruxa sacrificada por
uma causa.
Levo um tempo para entender o que ela quer dizer. Nós perdemos a proteção
das bruxas de Verdant quando nos tornamos vampiras e nenhuma bruxa foi
sacrificada pela nossa proteção... Mas uma bruxa foi sacrificada pela nossa causa.
– Deyah? – Pergunto, fascinada.
Sophie sorri.
– Seria uma coisa se ela tivesse continuado no Inferno. Ela morreu como
vampira e sua alma estava prisioneira. Mas ela saiu, sua alma está livre e sem um
link com o corpo, está pronta para ser drenada e roubada. Ela era uma bruxa e
foi separada do seu corpo mortal por um ser Infernal, pela causa do Exército. Se
eu evocar sua proteção, ela precisa atender.
– Uau. – É tudo que digo.
Ela continua sorrindo, o rosto radiante por compartilhar sua sabedoria.
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– Nós não vamos nos livrar de Deyah, então podemos pelo menos usá-la a
nosso favor. – Dá de ombros – Meu próximo passo é descobrir como usar Pierre.
– Perguntou algo a Tatiana?
– Sim, mas ela disse que nem saberia dizer se tivesse percebido alguma coisa
que pudesse ser usada nele. Ele está um caco. É um vulto do garoto que foi
quando eu o conheci.
Me sento na minha cama, que fica ao lado da dela e cruzo as pernas.
– Como ele era quando criança?
Sophie também se senta.
– Ele era... Estranho. Ele tinha aquela faísca violenta, agressiva, aquele impulso
que o fazia correr atrás de pássaros e quebrar seus pescoços. Ele sorria cada vez
que via uma morte particularmente violenta. Adorava se fingir de inocente e
perdido e destruir a vida de alguém aos poucos. Causar caos era sua maior
especialidade. Das poucas vezes que o vi com outras crianças, eram sempre
meninas: garotinhas que ou acabavam mortas por nós ou acabavam correndo
para os braços das mães em lágrimas. Ele era feliz e se divertia muito com cada
uma dessas situações. O problema era que nós não tínhamos o ritmo dele. O que
para ele era divertido, para nós era parte do processo. Nós brincamos com a
comida para escapar do tédio, mas só sentimos prazer em consumir o sangue. Os
assassinatos que o faziam vibrar, eram só parte de um ciclo costumeiro para nós.
Aos poucos ele foi absorvendo nossa indiferença, nosso tédio eterno. Ele
aprendeu a repudiar o que sentia e tentava não sentir, mas era complicado
demais. O fogo do Inferno ainda queimava dentro dele e aparecia às vezes, como
apareceu quando ele notou que Kat estava o testando e nos deixou. Pierre nasceu
pelo fogo e foi moldado com gelo. Autodestruição sempre foi seu destino.
– Então como você pensa que ele deve ser útil para nós? – Pergunto,
absorvendo as palavras de Sophie.
– Não sei. Mas ele ainda é uma criatura infernal e imortal que serve de portal
daqui para o Inferno. Ele deve servir nem que seja de escudo humano.
Concordo com a cabeça e prometo a mim mesma que também pensarei no
assunto. Eu tenho tempo mais o que suficiente para pensar em estratégias para a
guerra. Me sinto inútil enquanto estou parada, sem matar, sem poder me colocar
em perigo. É enlouquecedor.
– Ele tem sorte de ser um imortal que ao menos cresceu. Quando penso em
ficar presa nesse corpo de 12 anos pelo resto da vida eu quase enlouqueço. –
Exteriorizo o que estava pensando.
Sophie me observa com a sobrancelha erguida.
– É tão ruim assim?
39

– Ser parada por cada empresa áerea porque eu sou nova demais para viajar
sozinha? Me faz até sentir falta do século XIX e de viajar de navio.
– Eu nunca vi as coisas desse jeito.
– Você tinha 18 anos quando foi transformada, Sophie. Já era adulta, mas não
tão velha. Não cresceria mais que isso e jamais seria tão bonita quanto naquele
momento. Eu morri aos 12 anos, graças a um sacrifício mal feito. Ser imortal é
bom, mas eu sei que até Kat tem problemas com ficar presa para sempre no corpo
de uma criança. Queria que toda essa guerra me permitisse crescer.
Sophie solta um sorriso fraco.
– Sinto muito, Lottie. O corpo vê o envelhecimento como decadência, então
você fica presa no corpo que tem para sempre.
– Por um erro bobo de Deyah. – Ellie diz da porta aberta do quarto, fazendo
com que nós duas nos sobressaltemos. Ellie. Está. Sorrindo. Nunca vi nada mais
assustador. – Ou falta de conhecimento mesmo. Se ela tivesse passado algum
tempo observando bebês híbridos de demônio e humano, que eram abundantes
na época dela, ela poderia entender o funcionamento do corpo melhor.
Deixando o mínimo de controle para o corpo, talvez ele quisesse seguir seu ritmo
normal até a maturidade, quando enfim, o corpo considera envelhecer como
decadência.
Sophie bufa, contrariada por Ellie ter surgido do nada e ainda corrigindo o
que ela acabou de dizer. Seu rosto se afogueia quando ela vira para a colega
vampira com alma.
– Você realmente virou a portadora da resposta de todos os mistérios do
universo não é?
– Não é bem assim, Soph...
– Por que eu não consigo acreditar que essas informações só surgiram quando
sua alma voltou? – Sophie interrompe.
– Não foram as informações...
– Você sabia mais do que todas nós, sabia mais do que Kat sobre a guerra em
que ela estava se metendo e matou a única pessoa que explicou para nós o que
estava acontecendo. Então me perdoe se eu não confio plenamente em você.
– Confiança é a única coisa que nos mantém ligadas. A única coisa que nos
permitiria vencer.
– Então por que você não confia em nós? Por que manteve para si mesma um
segredo que deveria pertencer a todas nós?
– Eu disse a Kat que contaria assim que o segredo fosse necessário. Eu corro
risco de vida. Se descobrirem que a lenda do Réquiem é real, milhares de
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interessados no mundo inteiro estarão atrás de mim e se um deles colocarem as
mãos em mim, acabou.
– De que forma a informação poderia vazar? Somos nós, Ellie. Não é como se
fossemos contar para o mundo inteiro.
– Mas só uma pessoa precisa saber para desencadear a coisa toda. Agora que a
guerra começou ninguém contará a ninguém porque a vida de vocês depende da
minha. Se eu morrer, todas morrem no segundo seguinte. Menos você, é claro.
Você está livre.
– Sim! E ainda estou aqui. Lealdade me mantém presa. E eu exijo o mínimo
de volta de todas vocês. A mesma lealdade.
– Eu sou leal.
– Não, Ellie, você não é. Você sempre foi a mais fria de nós, a mais distante.
A arma indestrutível de Kat. Você foi a primeira, não teve que conquistar um
lugar no Exército. Nunca precisou ser leal. Até onde eu sei poderia ir embora
agora e nos deixar para a morte. Sua alma está livre e se for presa outra vez, você
sabe como sair. Era o que você pretendia fazer em Cianne mesmo.
Eu estou balançado a cabeça de um lado para o outro acompanhando
enquanto Sophie ataca Ellie, e no momento em que Sophie diz isso, estou
olhando para ela. Quando viro para Ellie para esperar pela resposta, a vejo
atravessar a sala e atingir Sophie com um tapa no meio da bochecha. Sophie fica
vermelha a partir da bochecha e seus olhos são tomados por uma fúria irresistível.
Mas o olhar de Ellie, que continha a mesma fúria, é tomado por um pesar tão
intenso quanto:
– Ah, Sophie. Me desculpe. Eu não sei o que me deu.
– Ah, não. Pelo amor de Deus, não comece a chorar. – Sophie rosna,
esfregando o rosto. – Saia daqui antes que eu perca a cabeça.
Ela se vira para sair correndo, provavelmente para chorar em algum lugar
reservado – Kat já a pegou fazendo isso 3 vezes.
– É como se você fosse uma pessoa completamente diferente. – Eu digo,
fazendo com que ela pare no meio do caminho e com que Sophie se vire para
mim. Olho para Ellie, que não se vira para mim, mas continua parada. – A Ellie
que eu conheci e que me assombrou, permitiria qualquer coisa ao invés de se
tornar um caso de pena. Ela arrancaria a cabeça de Sophie antes de deixar que
ela lhe desse ordens. Eu entenderia se aquela Ellie tivesse um ataque de fúria ao
receber sua alma de volta, não uma crise de choro. Não adianta nada que o
Inferno libere sua alma, se graças a maldição dita por Abadom, sua alma te faz
um joguinho deles.
Quando eu termino, ela sai. Sem dizer mais nada.
41

17 de outubro
Juliana
– Nós deixaremos a cidade um pouco antes do Halloween e eu pretendo
contar a elas sobre você amanhã. – Explico para Alex, balançando os pés no chão
de areia.
– Você precisa? – Ela pergunta.
Encaro o sol se pondo em tons de laranja atrás do prédio. O café onde Alex
trabalha está com o movimento baixo e sempre que isso acontecesse podemos
ficar conversando nos fundos da loja.
– Contar sobre você ou sair de Nova Orleans?
– Sair de Nova Orleans.
– Sim. Estamos no meio de uma missão. Você não tem medo do que 12
vampiras podem fazer quando descobrirem que você existe?
Alexandra dá de ombros. Ela fica mais parecida com minha mãe quando está
se movimentando.
– Louise sabe e não fez nada. Algumas de suas outras irmãs também. Se eu sei
qualquer coisa sobre lealdade vampírica, eu sei que elas não mexerão comigo
porque eu sou sangue do seu sangue.
– Você soa fascinada. Estamos falando de monstros, Alex. Predadoras, que
não hesitariam em matar você, nem por um instante.
– É tarde mais para você começar a me assustar, Juliana. Depois de todas as
histórias que você contou, de todas as coisas incríveis que você fez nesses 17
anos... Estou mais encantada do que assustada.
– Não é tudo grandioso e incrível, Alexandra. É perigoso e terrível durante boa
parte do tempo.
– Por que você está tentando me proteger de si mesma?
– Chame daquela lealdade vampírica que você citou.
– Então eu posso desistir das chances de você me transformar em vampira?
– Pode. Completamente.
Ficamos em silêncio. Eu estabeleci essa relação estranha com minha irmã, com
o passar dos meses depois que Louise me trouxe ao restaurante. Não planejava
contar a história louca sobre ser vampira e ter mudado, mas no momento em que
disse meu nome, o rosto de Alexandra ficou chocado. Ela diz ter sido criada sob
minha sombra, sempre precisando fazer o que eu faria. Adele Mayfair, fria e
exigente quando eu era viva, desenvolveu uma espécie de adoração por mim
quando me perdeu. E Alexandra, que nasceu como um consolo para quem ela
tinha perdido, quase entrou em colapso quando me apresentei como Juliana.
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– Fale mais sobre o demônio que anda como vocês. – Ela diz depois de um
tempo, soando infantil.
– Ele é um hibrido de demônio e humano.
– Um demônio sexual.
– Sim.
– E ele é sexy?
A encaro.
– Ah, você é mesmo uma garota humana de 16 anos.
– Isso não responde minha pergunta.
– É claro que ele é sexy. Ele nasceu para ser sexualmente atraente.
– Como ele se parece?
– Aparência não é a parte mais importante de alguém, Alexandra.
Ela ri.
– Ele é metade demônio. Eu sei o que esperar da personalidade dele. Eu quero
saber da aparência.
Bufo. Não sei como descrever Pierre. Nós éramos estranhamente próximos
quando eu era uma humana paga para ser babá dele. Eu não tinha medo ao ver
como ele era fraco e as suas respostas, agressivas demais para um prisioneiro, me
faziam rir. Depois que eu entrei para o Exército e começamos a procurar pela 13ª
vampira, passei pouco tempo com ele, mas sempre que eu e Louise éramos as
responsáveis por tomar conta dele, acabávamos nas melhores festas, conhecendo
as pessoas mais loucas e fazendo as coisas mais inacreditavelmente perigosas.
Pierre sabe como manter-nos perto do limite da sanidade. Ele é metade da
diversão do Exército.
– Imagine que um garoto qualquer que você acha particularmente bonito
passou 30 anos em uma guerra. Pierre. Ele é basicamente a versão infernal do
que seria um galã de cabelos escuros e olhos azuis.
Alex suspira e eu reviro os olhos.
– Não me surpreende que ele esteja em um caso tórrido com uma das vampiras
do Exército. – Ela diz, encantada.
– Eu te disse que ela é bisneta dele, certo?
– Vocês são vampiras! Esse tipo de regra é dobrável.
– Você aceita isso tão facilmente. E Tatiana não está mais tendo – Faço aspas
no ar – “um caso tórrido” com Pierre. De acordo com ela, eles dormiram juntos
pela última vez há alguns dias.
– É a sua chance!
– O que?
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– Qual é, Juliana? Eu vi a forma como você fala de Pierre. Você tem no mínimo
uma queda por ele.
Dou um tapa na minha testa.
– Alex, você sabe que eu não posso sentir né? Você está perdendo todo o
princípio do vampirismo.
Ela se cala.
– Mas... A forma como você fala dele!
– Pierre era alguém importante quando eu morri e está ligado à minha morte
de alguma forma, então podemos dizer que eu aprecio a companhia dele. Mas
não desse jeito, Alex.
Alexandra revira os olhos.
– Talvez eu não queira ser vampira tanto assim. Uma vida imortal sem me
apaixonar?
– Ah, Deus. Você é filha da nossa mãe.
Ela ri.
– Como você pode falar o nome de Deus sem entrar em combustão?
– Quantas vezes eu vou ter que te explicar que isso não faz diferença alguma?
Não sou puramente uma criatura infernal, nem puramente uma criação divina.
Ando em meio uma linha fina entre os dois.
– É divertido?
Dou de ombros.
– Pode ser entediante às vezes, mas é bastante intenso em outras, então é tudo
contrabalançado.
Alex chuta uma pedrinha com o canto do pé. Já está ficando escuro e em breve
o café se encherá outra vez. Eu provavelmente deveria ir para casa de qualquer
forma, não é seguro sair tanto assim. Me levanto, mas antes que comece a me
despedir, Alex volta a falar:
– Você vai sentir minha falta?
– Talvez sim, talvez não. Depende de quão ocupada eu esteja na Romênia.
– Precisava ser tão sincera?
– Foi você quem perguntou.
21 de outubro
Miranda
A faca passa de raspão pelo braço dele antes de se prender à parede e por um
instante eu me distraio com o fio de sangue que goteja no chão e não digo nada.
A ferida se fecha logo e eu faço uma careta.
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– Se você estiver com desejos suicidas, existem outras vampiras no Exército
que querem te matar mais do que eu quero. – Reclamo enquanto ando até onde
a faca está, a apenas milímetros de onde eu havia mirado.
– Quem brinca com facas dentro de casa? – Pierre grita, limpando o sangue do
antebraço com a língua.
– Valentina e eu estamos sempre brincando com facas e ninguém cuja opinião
seja relevante parece se importar.
Arranco a faca da parede e me viro de volta para onde ele está. Pierre olha para
os dois lados do corredor e ergue a sobrancelha.
– E onde está sua outra metade?
– Não é da sua conta.
Ele cruza os braços e encosta na soleira da porta de onde saiu.
– Eu sei. Só estou surpreso por você existir sem Valentina.
Reviro os olhos e atiro a faca, mirando alguns centímetros ao lado da barriga
dele. Sem nada para desviar o percurso a faca atinge o lugar onde eu queria na
soleira da porta com tudo, deixando um rasgo na blusa preta de Pierre no
caminho.
– Pensei que você tinha dito que não me queria morto!
– Eu disse que tem gente que te quer morto mais do que eu quero. Além disso,
fazer você sangrar é divertido.
Eu jurava que a destruição da sua camiseta fosse fazer Pierre me deixar em paz,
mas naturalmente estava sonhando alto demais. Quando ele não sai, eu sou
forçada a ir até ele para pegar a faca. Ele me vê fazendo isso e quando paro ao seu
lado, pega a faca antes de mim, a segurando sobre minha cabeça.
– Você e sua irmã são duas criaturas esquisitinhas. Essa obsessão por facas...
Não é comum.
– Todos esses anos convivendo com vampiras e você ainda não entende nossas
condições? Que perceptivo.
– Eu entendo a obsessão por coisas ligadas à forma como você morreu, mas
apesar de terem sido obrigadas a brincar com facas em vida, a morte de vocês não
esteve ligada a isso.
Eu começo a rir.
– Você acreditou na história de Anika sobre nossa morte? Eu jurava que você
fosse mais esperto que isso, Pierre.
Ele começa a brincar com a lâmina, passando-a pela mão delicadamente, sem
cortar-se.
– Eu sei que ela exagerou nos detalhes, mas deve ter sido algo do tipo.
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– Cada vampira do Exército percebeu o erro na possibilidade de Anika ter nos
matado com uma mordida. E você não.
Pierre corta a própria mão. Não sei se é de propósito ou sem querer, já que a
lâmina está muito afiada, mas ele deixa a faca parada onde está, uma bolha de
sangue se formando. Ele para de encarar a própria mão e olha nos meus olhos.
– Eu deveria prestar mais atenção a você, Miranda. Você e Valentina são as
únicas vampiras do Exército que Kat não escolheu a dedo. Eu sei que você é
perceptiva e que quer ser tão grandiosa quanto essa empreitada para o Inferno te
fará. O que mais eu descobriria se passasse mais tempo observando seus passos?
As gotas do sangue dele formam uma pequena poça aos meus pés. Perco a
paciência e arranco a faca de suas mãos, abrindo o corte.
– Se Anika tivesse sugado nosso sangue de uma ferida não existente, Valentina
e eu teríamos cicatrizes de mordida. – Digo, saindo do corredor para fora de casa.
25 de outubro
Anika
Quando entramos as 13 no salão da casa onde acontece a reunião dos
Apreciadores, eu tenho flashback vívido do momento em entramos no salão da
Mansão Hass, para onde levamos os membros de todos os grupos de estudos
sobre vampiros, há quase 18 anos. Assim como naquele dia, estamos todas de
vestidos de época, costurados pela própria Ellie e com nossas pedras preciosas
adornando os pescoços. Assim como naquele dia, isso tudo é um show, uma
demonstração das bizarras criaturas que somos. Nos apresentamos como
antiguidades: atemporais, exóticas, belas e únicas.
Nunca poderíamos permitir que todos os grupos de estudo de vampiros
soubessem que estávamos ali e nos focamos em apenas um, o que Kat achou
menos agressivo, que ainda não existia em 1997: Os Apreciadores da Arte do
Sangue. A líder desse grupo, uma garota de 24 anos de pele de ébano chamada
Amelie, implorou para que nós tivéssemos uma festa assim, uma reunião gloriosa,
que fizesse com que nos despedíssemos de Nova Orleans com toda pompa outra
vez – mas sem a parte do massacre com mais de 500 mortos. Amelie prometeu
que nos divertiríamos tanto quanto naquela Festa do Solstício, mas essa reunião
é completamente diferente daquela. Para começar, somos nós que estamos no
território deles, ao invés deles no nosso.
Nos espalhamos rapidamente e cada uma se envolve em conversas com um
grupo. Eu me canso de todos os grupos rapidamente e me afasto para pegar a taça
de sangue que está sendo servida por garçonetes que não sei o quanto sabem
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sobre o que está acontecendo. Procuro uma forma de não ser abordada por um
tempo e acabo encontrando Ellie observando tudo de um canto.
– Você está tremendo. – Digo para ela, ao me aproximar com duas taças de
sangue na mão. Noto a direção que seu nariz toma e levando o dedo. – Não faça
careta!
Ela suspira e pega a taça de mim.
– Quanto deles você acha que conhecem a lenda? – Ela pergunta,
aproximando a taça do nariz antes de tomar uma golada corajosa.
Nem imagino o gosto que sangue humano tem para quem não precisa dele
para sobreviver.
– Eu sei lá. Mas mesmo que todos conheçam, ninguém tem razões para
acreditar que você é ela. Ou que você é diferente de nós. Apesar de você ser muito
pior em fingir do que Sophie é, ninguém deduziria algo que não faz ideia de que
existe.
Quando digo isso, sinto o olhar de Sophie em mim e olho para onde ela está.
Sei que ela está prestando atenção na conversa. Sophie tem se mantido na
defensiva com Ellie por todos os dias desde que a alma dela voltou. Ela acredita
que tem todas as razões do mundo para desconfiar das verdadeiras intenções da
segunda vampira com alma do grupo. Ellie suspira.
– Você tem razão.
– E você só tem sentimentos. – Rebato, ainda olhando para Sophie, que sorri.
Volto a olhar para Ellie, que revira os olhos.
– E eu achando que você era leal a mim.
– E sou. Se chama firmeza. A antiga Ellie ia preferir que eu fosse agressiva do
que ser gentil.
– A antiga Ellie? Annie, eu ainda sou eu.
Tomo a taça de sangue da mão dela e finalizo, pensando no que poderia dizer
sem fazê-la chorar e estragar o disfarce. Não é que Ellie esteja sensível, é que
quando seus sentimentos vêm, eles vêm com muita força e de forma destruidora.
Eu sei que se tomada por uma fúria arrebatadora, Ellie com alma mataria tantas
pessoas quando Ellie sem alma mataria. A questão é que ultimamente ela só sido
tomada por tristezas arrebatadoras.
– Eu sei, mas é difícil saber disso com você chorando pelos cantos.
– Eu não consigo controlar, Anika. Se eu me lembro de uma coisa ruim, eu
me lembro de todas. O peso de tudo que eu fiz em 150 anos caí em cima de mim
uma vez e eu sou uma pessoa só, não posso suportar tudo.
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– Você precisa suportar, Ellie. E você suportará, eu sei que consegue. Só não
espere que um bando de crianças sem alma ou sentimentos entendam porque
você cai no choro hora sim, hora não.
Antes que ela possa responder, um rapaz do grupo se aproxima de nós e puxa
uma conversa chata sobre a Europa Oriental. Eles sabem para onde estamos indo,
apesar de não fazerem ideia do motivo. Acho que a crença geral é de que esses
são os dois lugares mais comuns para vampiros no mundo: Nova Orleans e a
Romênia. E Nova Orleans realmente está tomada de vampiros.
Uma coisa que nos surpreendeu quando voltamos à cidade foi o fato de que
ninguém parecia se lembrar ou se preocupar com o que aconteceu no Carnaval
de 1998. É bem verdade que Nova Orleans tem seu número significativo de serial
killers e de mortes bizarras, mas que tipo de massacre com mais de 500 mortos
passa quase despercebido? Foi Louise quem apresentou uma resposta: Um
massacre onde a maioria dos mortos eram bruxas. A cidade costumava ser
dominada por bruxas e a alta sociedade da qual fizemos partes era constituída
quase que exclusivamente delas. A maioria das pessoas que morreu naquela noite
foram bruxas, bêbadas demais para se defenderem. Quando amanheceu, as
bruxas sobreviventes dos clãs, poucas e em sua maioria idosas, demonstraram
grande interesse em deixar que as mortes só tivessem a repercussão necessária.
Foi essa devastação de clãs poderosos que deixou NOLA da forma como está:
Cheia de vampiros, utilizando-se de humanos para se alimentar e da proteção da
morte das bruxas para não ser incomodado. É uma cidade incrível e misteriosa –
talvez eu volte para cá quando tudo terminar.
– Você viveu na Hungria por um tempo, certo, senhorita Blegleiter? – Diz o
garoto... Qual o nome dele?... Ah, sim, Holt. Ou algo do tipo.
Volto a tentar participar da conversa, nada satisfeita. Ela se estende por alguns
minutos, Ellie falando mais que eu, até que uma confusão na entrada finalmente
me livra da insistência do rapaz. Holt se afasta, tentando enxergar com mais
clareza o que acontece. Começa com um grito de “O CONVIDADO DE
HONRA CHEGOU” e continua com todo mundo olhando naquela direção. O
salão se cala, mas eu percebo dois armários que estavam fazendo a segurança se
aproximarem do lugar onde entramos, com fúria nos outros. De onde estou, sou
muito baixa para enxergar quem chegou fazendo escarcéu, mas quando noto Ellie
empalidecer, percebo que deveria ter reconhecido a voz.
– Vocês não sabem quem eu sou, mas elas sabem! Elas não têm poder
suficiente para me deixar entrar? – Pierre rosna, alto demais. Ele está bêbado,
algo que eu vi acontecer mais frequentemente do que gostaria.
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Aos poucos, cada vampira do Exército localiza as outras no meio da multidão.
Ellie e Sophie trocam um olhar cúmplice que pensei que não fossem trocar outra
vez e se dirigem juntas até hoje Pierre está. Kat e as outras meninas vêm até onde
eu estou porque é o lugar com mais espaço. Ainda não posso ver o lugar onde
Pierre está discutindo com os guardas, mas o vejo dizer o nome de Ellie, seguido
de um grito gutural, enquanto algo que entendo como ele sendo arrastando para
o lado de fora acontece e o cheiro de carne queimada toma conta do salão.
Quando a porta de entrada se fecha, todos os presentes começam a conversar,
como se sequer estivéssemos lá.
– Bem, isso declara o fim de nossa noite. – Kat diz, depositando a taça que
carregava na bandeja de uma garçonete que passa.
– Que diabos Pierre quis com essa manifestação absurda? – Kaylee diz,
revoltada.
– Ele está bêbado. – Tatiana justifica. – Lembrou de onde nós estávamos e
resolveu fazer uma ceninha.
– E que diferença faz? – Miranda completa – Nós estamos indo embora. Ele
apenas deu ao grupo alguma coisa para pensar.
– Vamos não falar disso até deixarmos o lugar, certo? – Kat diz, com um tom
de ordem.
Nos dispersamos outra vez, dessa vez para nos despedirmos de todos. Apesar
do que Kat disse, não foi o fim da noite para nós. Sophie e Ellie não voltam ao
salão; provavelmente continuam torturando Pierre do lado de fora. Passamos
quase uma hora nos despedindo de todo mundo e aguentando discursos sobre
nossas qualidades e nossas habilidades. É como se ficássemos apenas com a parte
maçante do que tínhamos em 97. Se a situação fosse mais próxima daquela,
estaríamos lotadas de presentes de despedida e as melhores recomendações de
locais para ficar e de pessoas para conhecer. Aqui somos nós a fonte do
conhecimento e do dinheiro: Kat doou mais de 50 mil dólares para pesquisas
sobre as propriedades curativas do sangue de vampiro.
Quando finalmente terminamos, saímos e encontramos Sophie e Ellie com
um Pierre desmaiado e encostado na parede entre as duas. O desprezo por Pierre
as uniu em um objetivo igual outra vez. Depois de alguns minutos de debate,
Pierre é carregado por Kaylee e Tatiana, já que mais queimaduras o fariam
acordar e gritar. Saímos as 13 caminhando por uma chuvinha fraca. Ninguém
sequer se deu ao trabalho de oferecer uma carona. É tão afrontoso.
Kat volta ao assunto onde paramos:
– Alguma ideia de por quê Pierre resolveu fazer essa cena? – Pergunta, olhando
para Ellie.
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– Não sei nem do que ele faz sóbrio, quanto mais nas condições que chegou
até aqui. – Ela responde, chutando o chão. – Provavelmente, só fazer uma cena
mesmo.
Uns cinco segundos de silêncio se passam, antes que eu resolva soltar o que
vinha pensando há um tempinho:
– Por que Pierre ainda está aqui? Que serventia ele tem para nós?
Todo mundo começa a olhar para mim e para de andar. Odeio quando isso
acontece.
– O que você quer dizer, Anika? – Kat pergunta.
– Ele não serve de barganha, não serve aos nossos propósitos e até onde
sabemos pode ser usado como arma do Inferno a qualquer momento, como foi
para amaldiçoar Ellie. Ele é 88 quilos de inutilidade e possível perigo eminente,
por que ele continua aqui?
Percebo Tatiana desviar o olhar de mim e encarar o chão. As outras olham
para Kat esperando por uma resposta.
– Você acha que nós deveríamos nos livrar dele?

Por que ela fica me respondendo com perguntas?
– É você quem diz que devemos nos focar na missão e deixar para trás qualquer
coisa que não sirva para ela.
– Sophie está buscando formas de fazer com que ele seja útil.
– Pesquisa infrutífera até agora. – Sophie completa, não se deixando abalar.
– Então por que não mantemos ele preso em um lugar só? – Pergunto, usando
a lógica – Ao invés de termos que carregá-lo por aí como uma carga irritante?
Ninguém responde. Ninguém tem uma resposta lógica. Mas eu sei que
ninguém quer se desfazer de Pierre porque o assunto é deixado de lado sem
resposta e voltamos a andar pelas ruas frias de Nova Orleans em outubro.
28 de outubro
Katerina
– Terminou? – Pergunto ao ouvir o zíper da mala de Ellie se fechando.
Nós nem vamos usar nenhuma das roupas que usávamos em Nova Orleans.
O plano é deixa-las em alguma instituição no meio da Europa e comprar roupas
novas assim que chegarmos à Romênia. Comprar roupas novas a cada país que
chegamos é uma forma de nos adaptarmos com facilidade, assim como treinar a
língua iremos usar por semanas antes.
– Terminei. – Ellie responde, se sentando na cama. – Ah, credo.
Me viro para onde ela está, com uma calça jeans ainda na mão.
– Deyah? – Pergunto.
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– Sim. – Ellie suspira. – Ela está bastante animada para “voltar ao país onde
morou por tanto tempo”.
– Pelo menos uma pessoa está.
– Ela disse que você não tem com o que se preocupar. Se você usar da mesma
precaução que usou aqui, deve estar segura.
Ergo a sobrancelha, mas não quero alimentar Deyah com perguntas.
– Não estou preocupada com o clã. Eu só não tenho nostalgia alguma dos anos
passados naquela terra de ninguém.
Ellie está olhando para o fantasma, com certa náusea. Imagino como deve ser
ver fantasmas com tanta clareza, sem precisar de superfícies reflexivas.
– Os tempos mudaram. – Ellie reproduz o que Deyah está dizendo. – Deve
existir um bom motivo para a família de Deyah ter se mudado para a Romênia,
que não costumava ser segura para bruxas.
– Vou te dizer um motivo excelente: Se esconder. Minhas opções prováveis de
lugares onde o clã de Deyah estaria eram lugares muito menos óbvios.
– Eu ainda me pergunto o que você vai querer em troca. – Ellie diz, para o
fantasma.
Não digo nada e observo sua expressão mudar. Apesar dessa nova Ellie emotiva
e até mesmo delicada me incomodar grande parte do tempo, não posso negar
que o fato de ela estar mais expressiva me diverte. Ela costumava ser um túmulo,
eu nunca tinha certeza do que ela estava pensando ou o que ela queria. Agora eu
posso notar as mais ínfimas mudanças de expressão em seu rosto e entender o
que ela quer comunicar sem que ela precise abrir a boca.
– Você acha que a gente te deve lealdade porque você criou o vampirismo?
Acho que passamos da fase de dever alguma coisa a carcereiros de almas, Deyah.
Comece a arranjar motivos para não destruirmos cada pessoa ligada a você por
sangue, ao invés de motivos para te agradecer.
Sorrio. Eu me dei conta de que apesar da situação não ser a ideal, se nós
déssemos continuação a nosso plano Ellie eventualmente evoluiria a se tornar
essa mesma versão de si que é desde que recebeu sua alma de volta. Ellie voltaria
a sentir, de uma forma ou de outra. Mas ela ainda é Ellie – ainda é a primeira
pessoa que eu considerei boa o suficiente para transformar. Ainda é a garota que
assumiu a direção de um orfanato aos 15 anos. Aquela que bebeu sangue do meu
machucado para que eu me sentisse confortável para beber o seu. A única coisa
que mudou foi um bebê demoníaco e 150 anos de assassinatos.
Volto a arrumar a mala enquanto Ellie fica quieta, provavelmente ouvindo o
blá, blá, blá de Deyah. Tenho poucos pertences. Além de um novo diário (os
outros dois estão guardados em um cofre), celular e o colar da esmeralda (as
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outras joias estão divididas em 13 cofres em diversos lugares do mundo), não
tenho mais nada que precise guardar. Pego a corrente e observo a luz refletindo
na pedra verde. A pedra dos viajantes. Eu sempre espero que sua proteção nos
ajude em dias como hoje. Esta noite pegamos os primeiros dos quatro voos que
nos levarão para a Romênia, em um percurso complicado que eu e Ellie criamos.
Os documentos falsos são novos e foram feitos com toda discrição que alguns
milhões proporciona. Estamos tentando diminuir as chances de sermos
perseguidas por alguém de Nova Orleans. Apesar dos boatos e de alguns vampiros
que encontramos enquanto buscávamos a 13ª vampira saberem que estamos em
busca de algum objetivo, ninguém sabe exatamente o que é. E é melhor assim,
porque para sermos precisas, nem nós sabemos.
– Kat. – Ellie chama, prolongando a vogal, depois que eu guardo o colar da
esmeralda na mala e fecho o zíper.
Me viro e ela está deitada na cama, com os pés sobre sua mala.
– Sim? – Digo, me sentando na beira da minha cama, de frente para ela.
– Eu sei que você não respondeu para Anika, por ter seus próprios motivos.
Mas eu sou eu e de uma forma ou de outra, sou mãe de Pierre: Por que ainda
carregamos ele a todo canto? Por que consideramos ele nosso prisioneiro, se os
crimes dele já ficaram para trás há tanto tempo e ele não tem efeito nenhum
sobre a guerra?
Suspiro. Pierre realmente incomoda todo mundo desse jeito? Por que querem
se livrar dele tão facilmente?
– Você disse que você é você, então eu posso ser sincera com você, certo? –
Digo, com cuidado.
– Claro.
O que eu disse sobre as mudanças de expressão: Posso ver os olhos dela
faiscarem de interesse. O mesmo tom de gelo de sempre se transforma em um
prisma, por meio segundo.
– Quando Pierre nasceu, eu disse a você que ele era o ser mais poderoso do
mundo. Que era o primeiro bebê meio-íncubus desde a idade média. Seres como
Pierre são humanos imortais, nascidos para destruir o que tocam e com o que se
associam. Eles não seriam simplesmente dizimados por humanos normais e
mortais. Foram destruídos porque o próprio Inferno não queria que eles
continuassem se propagando e propagando sua existência. Foram destruídos,
porque a existência de bebês-íncubos permitia que um fenômeno como o
Réquiem aconteça. Que pessoas como você surgissem. Ellie, o próprio Inferno
teme bebês como o que você deu à luz. Pierre continua conosco porque eu quero
que ele veja isso, eu quero que ele descubra o que ainda pode se tornar, quão
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poderoso ele ainda pode ser. Assim como você, Pierre é de minha criação, é de
minha posse. Eu o lapidei até ele se tornar o que é. Ele me traiu e nos deixou
porque queria ser grande no Inferno, mas não sabia de algo que eu aprendi
depois que minha mãe tentou a mesma coisa que ele: A única coisa que o Inferno
sabe é escravizar, não honrar. Quanto às condições dele ao lado do Exército: ele
só será prisioneiro enquanto continuar agindo como tal.
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Capítulo 3

“Quando sangue jovem escapa, promessas quebradas voam embora.”
Zella Day (Sweet Ophelia)

As Crônicas de Kat:
Stregoica

Bucareste, Romênia
14 de dezembro de 2015
Olívia
– Ceea ce aduce o astfel de fată frumoasă pentru că mică bucată de lume
uitată de Dumnezeu? – O taxista pergunta, quando viramos a esquina em uma
rua poeirenta no subúrbio da cidade.
Eu estava olhando para a janela, vendo as ruas bonitas e exóticas da capital da
Romênia. Eu sou muito mais nova do que os restos das meninas do clã. Eu não
estava com elas durante a busca pela 13ª vampira e não conheci diversos lugares
do mundo, tentando encontrar alguém. Nasci no novo milênio e estou no
Exército há 2 anos. Viagens para lugares como a Romênia ainda fazem meu
coração morto disparar e meus olhos brilharem como uma garotinha boba.
– Desculpe? – Digo, tentando prestar atenção na conversa, mesmo sem
vontade.
Temos regras: A cada país em que estamos nos comunicamos apenas no
idioma local – a menos que seja necessário esconder o que estamos conversando
em uma emergência. Eu tenho certa facilidade em aprender idiomas novos, mas
não com tanta rapidez quando Kat. O inglês, aprendi por osmose nos dois anos
que moramos nos Estados Unidos. O romeno foi ensinado para mim em aulas
intensivas proporcionadas por Kat, mas ele não vem naturalmente. Se eu não
prestar atenção suficiente em cada palavra em meio aos sotaques carregados eu
acabo me perdendo. Kat garante que uma hora todo idioma fluirá e me lembra
que aprendeu a maioria dos que sabe quando ainda era humana, em 10 anos de
vida.
– Eu perguntei o que traz uma menina tão bonita para esse pedacinho de
mundo esquecido por Deus. – Ele repete, animadamente.
– Ah, viagem de família. Vim me encontrar com parentes. – Me surpreendo
com como a mentira sai fácil. Coisas que a gente aprende com o Exército:
distorcer a verdade de uma forma tão complexa, que a mentira se torna parte
dela.
– Eles estão no endereço que você me deu?
Eu sei que ele está perguntando por educação, mas eu não gosto de como ele
é enxerido. Eu pareço ter 13 anos (Mas na verdade tenho 15, grande diferença)
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e sou uma estrangeira em um país estranho. E ele é um homem desconhecido e
sabe para onde quero ir. Eu sei me defender, mas ele não sabe disso. Será que
não tem como se calar e parar de ser chato?
– Sim. – Digo, simplesmente, voltando a observar a cidade pela janela.
Algo no meu tom faz com que ele se cale. Viajamos por mais dez minutos na
estrada maltratada que levava até o endereço que Kat me entregou. Quando
paramos na frente, o motorista anuncia o preço da viagem com um sorriso no
rosto. Entrego uma nota maior e digo que fique com o troco. Assim que desço
do carro e espero que ele saia, me dou conta de que falei em inglês. Mas mesmo
que ele tenha notado o erro não faz nada a respeito, a língua do dinheiro fala
mais alto.
Encaro o prédio malconservado antes de entrar. Tem três andares e a tinta
desbotadas com palavras em russo mostra que ele foi usado como comércio
anteriormente. Graças às minhas irmãs, as 10 janelas da parte da frente estão
abertas, assim como a porta, de onde vez uma risada tranquila que reconheço
como a de Sophie. Este foi o único lugar a venda que Kat considerou seguro o
suficiente para que nós morássemos, depois de quase dois meses divididas em
quatro hotéis em diversos pontos da cidade. Foi uma tática para procurar pela
família de Anika e de Deyah mais amplamente, mas até o momento não
chegamos nem perto de uma pista. Já esperávamos por isso, na verdade, foi até
surpreendente o fato do feitiço de localização de Sophie ter dado certo de
primeira. Foi fácil demais e nada nunca vem assim tão fácil. É quase como se
tivéssemos vindo para a Romênia em uma espécie de armadilha. Balanço a
cabeça, tentando não atrair as sombras à espreita e entro no prédio que quase
parece abandonado.
– Liv! Você demorou. – Sophie exclama me puxando pelo braço para dentro
de casa. – Teremos um quarto cada uma outra vez. Vem! Vou te mostrar o seu.
Tenho que ignorar o erro dela ao não se dar conta de que eu nunca tive um
quarto só para mim desde que entrei no Exército, porque sou obrigada a segui-la
até o primeiro andar. Mesmo que Sophie sempre pareça ser a mais cheia de vida
do Exército (possivelmente porque ela é), eu me surpreendo com toda essa
animação.
O interior da casa não é o que eu esperava. De alguma forma, as vampiras que
chegaram primeiro conseguiram transformar o prédio decadente em algo mesmo
que minimamente elegante. A sala por onde entrei tinha recebido uma camada
de tinta branca e as duas janelas que ficavam viradas para os fundos da casa
ganharam cortinas pesadas. Os corredores e as escadas não foram pintados ou
reformados, mas não estavam tão decadentes quanto a fachada. Os dois andares
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de cima são formados de corredores com portas dos dois lados. Sophie me
conduz até o terceiro e último andar e ao encontrar outro corredor, finalmente
me dou conta de que o lugar era usado como um hotel antigamente. Imagino
que tenha pelo menos 20 quartos. No último andar, passo pelas portas abertas
de Miranda, Valentina, Anika e finalmente paramos no meu quarto. Existem
mais duas portas abertas que pela lógica deduzo Kat e Charlottie. Há grandes
chances de que Pierre fique por aqui também, mas as outras portas do andar
ficam fechadas.
– Aqui estamos. – Sophie diz, abrindo a porta. – Espero que você goste e se
sinta confortável. Se quiser comprar qualquer coisa para deixar ainda mais
confortável, eu e algumas das meninas vamos à cidade amanhã. Vou deixar você
em paz.
E antes que eu diga qualquer coisa, ela se vira e sai quase saltitante pelo
corredor. Levando em consideração que a última cidade que deixou Sophie feliz
foi Nova Orleans, eu imagino o que tem de tão animador em Bucareste para
deixar a vampira com alma tão animada. Suspiro e entro no quarto que foi
separado para mim.
As malas que enviei para a casa no dia anterior estão no chão, próximas a um
armário de carvalho antigo. Uma porta aberta à minha direita revela um
banheiro, sem nenhum cheiro gritante (ao contrário da maior parte dos
banheiros das casas que alugamos anteriormente). Existe uma mesa de leitura,
com o bocal de uma luminária de parede se sobressaindo. Também há um espaço
chamativo com um suporte de TV. Finalmente, uma cama de dossel com cortinas
em tom pastel de rosa fica no meio do quarto, se juntando com uma tapeçaria
antiga para dar uma impressão mais clássica ao quarto. A cama parece o lugar
mais confortável do mundo, então tiro os sapatos e me jogo sobre ela.
Descubro que o dossel é decorado com pequenas imagens bordadas, como
uma tapeçaria. Posso perceber que essas gravuras contam uma história, mas estou
cansada demais para tentar entender o que ela diz. Eu sinto como se tivesse
viajado durante todos esses dois meses em que estamos na Romênia e agora
finalmente tivesse chegado ao destino final. Mas ao contrário das outras vezes em
que nos instalamos em uma cidade, dessa vez não existirá o tédio que se instalava
após algumas semanas. Estamos em guerra e é um verdadeiro milagre que
nenhum ataque além da maldição de Ellie tenha acontecido. Precisamos
encontrar a bruxa herdeira da família de Deyah o mais rápido possível e
lançarmos ofensiva o quanto antes. Suspiro outra vez e fecho os olhos:
– Que comece a decida até o Inferno.
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25 de dezembro
Naomi
Bato a pá contra a cova recém-coberta uma última vez e respiro fundo. Era de
se esperar que a atividade física me deixasse mais aquecida, mas assim que deixo
a pá cair, aperto o casaco com mais força em volta da pele. Não é o maior frio
que já enfrentei, mas é frio suficiente para que eu repense o plano que desenvolvi
para celebrar o Natal. Logo em seguida, me convenço a dar prosseguimento à
ideia. O frio, depois de um começo de inverno tão fraco é uma vantagem, poucas
pessoas na rua... Poucas testemunhas. É perfeito para o presente que queria dar
a Olivia.
Volto ao prédio onde moramos. A porta está entreaberta e uma cálida luz
amarela vem da entrada. Charlottie e Tatiana conversam distraidamente sentadas
no sofá da sala e eu descubro que a luz vem da lareira. De novo, o clima acolhedor
faz com que eu sinta vontade de não deixar a casa outra vez e apenas me deitar
na frente do fogo com um dos livros que ganhei de aniversário. Me belisco, eu
preciso fazer isso. Deixo o casaco na entrada e vou pulando até o andar mais alto.
Passo por diversas decorações de Natal, colocadas por Sophie e Ellie e ouço
risadas vindas dos corredores.
Todo Natal desde 97 é a mesma coisa: Dividimos 2 vítimas quentes que foram
vigiadas por semanas e que temos certeza de que o desaparecimento não causaria
grande comoção. Depois do sangue quente da ceia de Natal, trocamos presentes
que em pouco tempo vão para os cofres, a menos que sejam úteis o suficiente
para continuar conosco. É fraco e chato. Nós não costumávamos ter limites de
vítimas em dezembro e eu já me cansei de ganhar joias que vou guardar o tempo
todo. Ter nascido em dezembro dobra os presentes entediantes. Você pega uns
números em um computador, transforma em coisas brilhantes e devolve para um
cofre depois de um tempo. Sou muito menos vaidosa que isso. Muito menos
cerimonial também. Eu quero emoção, sinto falta do perigo. Por isso tive a ideia
de fazer um pequeno passeio por Bucareste hoje à noite, buscar pelo que Kat
chamou de diversão a la strigoi. Mas não sou louca o suficiente para procurar por
confusão sozinha, preciso de alguém comigo. E claro, escolhi a única pessoa que
em 2 anos no exército ainda não sentiu o gostinho de correr riscos ou de matar
alguém sozinha.
Bato na porta de Olívia e ela responde com um “entra” abafado. Quando abro
a porta, minha animação quase murcha, porque Anika está com ela, as duas
debruçadas sobre um computador que Kat comprou para a dona do quarto.
Depois me dou conta de que é Anika. Se for para convencer mais alguém a
procurar perigo que seja uma vampira de Ellie.
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– Ah, oi, Naomi. – Olívia diz tirando os olhos do computador, por meio
segundo antes de voltar a digitar.
Anika, por outro lado, não tira os olhos de mim enquanto fecho a porta às
minhas costas e vou até a beirada da cama espiar o que elas estão fazendo.
– Algum sucesso na busca online? – Pergunto protelando a ideia ao máximo.
– Nada. – Anika responde. – Encontramos 540 famílias Litting e nenhuma
delas é a de Bianka e de Adelina. Não declarada pelo menos, algumas árvores
genealógicas não chegam até lá.
Ergo a sobrancelha e aponto para a tela.
– Vocês acham que uma família de bruxas registraria a árvore genealógica em
um site?
– A família de Anika? Definitivamente. – Olívia diz, fazendo Anika concordar
com a cabeça. Eu rio e Olívia começa a desligar o computador. – Mas você veio
até aqui apenas para descobrir o que estamos fazendo?
Suspiro.
– Não, na verdade eu vim aqui por causa de uma ideia que eu tive enquanto
enterrava os restos da ceia de Natal. – Faço uma pausa para avaliar a audiência.
Anika ajeita a postura. Liv desconecta o celular do notebook e começa a brincar
com a ponta do cabo. – Eu estava pensando no Natal de 1958, Annie.
Os olhos de Anika faíscam.
– O ataque à prefeitura.
– Cinquenta membros do governo mortos na frente de seguranças armados e
hipnotizados. – Explico para Olívia. – Nós iriamos mata-los também, mas
preferimos deixá-los vivos e sem certeza do que aconteceu. Eles foram julgados
pelos assassinatos, é claro.
– Aquilo sim, foi uma festa de Natal. – A lembrança é tão vívida que Anika
chega a lamber os lábios.
– Então você também acha que essas festas de Natal têm sido patéticas?
– É claro. Comedimento é a coisa menos Kat do mundo. Quase me faz querer
que não tivéssemos nos unido.
– Ela está nos protegendo. – Olívia diz, defendendo a criadora – Garantindo
que não morramos de uma forma ridícula, antes do objetivo ser alcançado.
– Mas somos vampiras! – Exclamo – Qual o sentido de estar viva se a vida é
entediante?
– Nós estamos em guerra.
– Mas só Sophie, Ellie e Kat tem tido algum tipo de ação na guerra até agora.
O resto de nós está sufocando no próprio tédio. Eu tenho quase desejado que o
Inferno me mate agora.
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Anika e Olívia se entreolham quando eu termino minha frase em um suspiro.
– Onde você está querendo chegar, Naomi? – Anika pergunta, franzindo a
testa delicada.
Deixo a cabeça pender para um lado.
– É Natal, estamos na Romênia e sentimos falta de comemorações de Natal
reais, Anika. Por que simplesmente não saímos e aproveitamos? Só por esta noite.
– É perigoso, Naomi.
– É isso que faz de tudo interessante. E é por isso que eu vim convidar Olívia.
Em 2 anos no Exército, ela só matou quando foi transformada. Ela precisa de ao
menos um momento como o que nós tínhamos. – Faço uma pausa, mas
nenhuma das duas respondem, então continuo: – Não estou falando em um
massacre, estava pensando em um ataque a algumas pessoas que se aventurarem
a sair da rua nesse frio. É a Romênia, eles sabem sobre vampiros e sabem que isso
acontece.
– E se o Inferno lançar o primeiro ataque? – Olívia solta. Ela está quase
convencida, mas hesita por puro instinto de autoproteção.
– O que eles vão fazer? Não é como se um demônio pudesse se materializar e
nos atacar fisicamente. E enquanto estivermos matando e destruindo, estamos
vivendo sob as regras deles, então eles não iriam destruir nossas almas.
Uma última troca de olhares acontece à minha frente. Então as duas se
colocam de pé.
– Onde iremos? – Olívia pergunta.
Sorrio.
– Esperaremos a casa cair no sono e saímos de casa o mais sorrateiramente
possível. Escolhemos uma rua, em qualquer parte da cidade que pareça segura,
quem passar pela rua é presa voluntária.
– Sophie não tem um feitiço protegendo a casa? – Olívia pergunta sendo
irritantemente lógica.
– Só vai ser um problema quando nós voltarmos para casa. – Digo, dando de
ombros – Você não pode possivelmente estar com medo de receber uma bronca
de Kat.
– Não é medo. Mas também não considero broncas de Kat uma das coisas
mais agradáveis do mundo.
– Se pensarmos bem, Kat provavelmente está esperando por isso há um
tempinho. – Anika diz, olhando para nós duas.
É verdade. A tensão causada pelo tédio e pelos segredos de Kat já pode ser
notada há algum tempo. Vampiros e autocontrole não combinam e Kat sabe
muito bem disso. Até mesmo os laços que nos mantém leais se afrouxam quando
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nossos instintos precisam ser controlados com tanta força de vontade. Quando
Sophie se voltou contra Ellie, algumas de nós tínhamos certeza de que o Exército
não sobreviveria ao baque. Mas elas logo voltaram ao velho companheirismo e
aos antigos segredos. Agora as vampiras mais velhas estão mais ligadas do que
nunca e o resto de nós observa isso nada satisfeitas. É claro que Kat sabe que em
algum momento alguém se revoltará contra suas regras.
– Não é como se nós estivéssemos desertando. – Digo, esperando que agora
esteja tudo certo. – Combinado então? Assim que a casa ficar completamente
silenciosa.
Olívia solta um suspiro longo.
– Pode contar comigo. – Diz, delicadamente.
Anika sorri.
– Comigo também.
Anika
Nunca fui boa em esperar. E depois de me tornar vampira – um ser com uma
propensão a se obcecar por qualquer coisa, por menor que seja – piorei muito.
Depois que deixo o quarto de Olívia, nem estou mais pensando nas diversas
árvores genealógicas que consultei ao seu lado. Queria que existisse uma forma
mais simples de encontrar minha família, mas aparentemente não existe. Mas
afasto o passamento antes que ele se instale e quando chego ao meu quarto, deito
na cama e espero fixamente encarando o teto enquanto a casa começa a ficar
silênciosa.
Horas se passam e eu não me distraio. Pintei o quarto logo depois de me
mudar e meus olhos se focam na tinta rosa das paredes, iluminadas apenas pela
luz da lua. Consigo ouvir cada quarto sendo tomado por um silêncio sepulcral.
Se prestar atenção suficiente, descubro até mesmo qual dos quartos está ficando
quieto agora. O de Sophie é o mais fácil de perceber – a risada dela vai
diminuindo até desaparecer. O de cada uma das gêmeas também, elas sempre
fazem muito barulho e quando dormem, o silêncio parece dominar a casa a partir
delas. Aos poucos, tudo que se ouve são os rangidos da casa e o vento corrente lá
fora. Deixo um bom tempo passar antes de ter coragem de me levantar cama e
deixar o quarto.
Não ousamos sequer enviar mensagens uma para as outras, por medo de
permitir que qualquer ruído ou luz chame atenção. Olívia me espera na beira da
escada e encontramos Naomi no andar abaixo do nosso. Nenhum sinal é
necessário para que nos sigamos até o térreo. Nos atentamos a cada sombra e
prestamos atenção no som das respirações de nossas companheiras, vindos do
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quarto de cima. Quando alcançamos a sala, Naomi para e checa o lugar por medo
de que alguém tenha ficado para trás ou caído no sono no sofá, mas além da
fumaça que sai da lareira recentemente apagada, nada parece se mexer.
Finalmente andamos até saída e durante o momento de última hesitação antes
de abrir a porta barulhenta é que parece que todos os nossos planos estão prestes
a desmoronar:
– Vocês três acham que eu sou estúpida? – A voz de Kat surge bem do nosso
lado, alcançando um dos casacos para cobrir a metamorfose recém revertida.
– Kat, nós... – Olívia começa.
Mas Naomi a interrompe.
– Foi minha ideia. E sinceramente não vejo qual o grande problema nela.
– Eu sei disso, meu quarto é ao lado do de Olívia. Só estou decepcionada por
vocês não terem dito nada sobre o plano para mim.
Naomi bufa.
– Eu não costumo fazer propostas que eu sei que serão recusadas.
– Não faça suposições, Naomi. Você não tem como saber o que eu diria.
– Eu sei o que suas regras dizem.
– As regras do Exército tiveram diversas exceções em Nova Orleans, não
entendo porque não teriam agora.
– Você está dizendo...? – Digo, olhando com cuidado.
Kat pisca os olhos verdes e termina de abotoar o casaco.
– Estou dizendo que ninguém precisa saber. – Diz e abre a porta, saindo para
a ventania.
Nós três que ficamos para trás nos entreolhamos, duvidando que Kat
simplesmente tenha querido fazer parte do plano assim, sem condições. Naomi
dá de ombros e sai. A verdade é que de uma forma ou de outra, não há nada que
possamos fazer sobre o que quer que Kat queira. Ela é dona de si. Olívia morde
o lábio e segue Naomi. Eu vou em seguida e fecho a porta atrás de mim.
Em pouco tempo estamos na estrada de terra iluminada pela lua cheia. À
exceção de Kat, que usa apenas um casaco felpudo que chega a seus pés, todas
nós esquecemos de pegar casacos no cabideiro. Mas o frio cortante não me faz
tremer ou hesitar. Pelo contrário, me traz uma sensação de confiança, lembranças
antigas começam a aflorar. A calça jeans colada a meu corpo não lembra em nada
os vestidos costurados por Ellie com tecidos roubados, mas o frio atravessa o
tecido dela, como faria com eles e me faz desejar sangue quente mais do que
nunca.
– Sabe o que é estranho? – Kat diz, após um tempo. São os passos lentos dela
que atrasam nossa viagem até Bucareste e ela parece protelar de propósito. – Eu
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tenho certas lembranças dessa estrada nos limites de Bucareste, mas não consigo
me lembrar do que exatamente fiz aqui.
– Você provavelmente cometeu algum tipo de festim de sangue aqui, em uma
das festinhas do clã romeno. – Naomi resmunga, esfregando os braços. – Ou
escapou de uma delas por aqui.
– Não, acho que não. Eu me lembro de todo mundo que matei, Naomi.
– Quer dizer que você pode me dizer o número? – Naomi pergunta, com um
sorriso sarcástico.
Kat sorri e por um instante as presas, apenas um pouco mais claras que a pele
pálida, brilham sobre a boca de botão cor de rosa.
– Não, eu não saberia dizer o número. Mas eu me lembro de seu rosto, de
onde vieram, como os matei. Se soubesse alguma coisa sobre eles, me lembro
disso também. Eu posso ouvir seus gritos... Eu evoco seus gritos à noite quando
não consigo dormir. Ah, eu posso sentir o cheiro de sangue – o vigor dessa
existência vigília. O prazer em destruir. O poder de roubar vidas para manter a
vida eterna. Vocês já pararam para pensar que agimos como deuses? Cada pessoa
é um universo inteiro, mesmo que dentro de um ser tão frágil. Uma vida
construída a partir de conexões. Uma criatura única no universo que nunca
existiu e que nunca voltará a existir. Um ser cujas palavras são capazes de
construir um mundo e cujas ações são capazes de destruí-lo. E nós, com uma
mordida e alguns segundos, somos capazes de destruir e apagar tudo isso. É por
isso que gosto de transformar assassinatos em arte... Sophie é a única que parece
me compreender. Eu sei a importância do que mato, o significado do que
destruo. E me sinto tão poderosa ao saber dessas mortes, ao saber do meu poder
sobre criaturas tão magníficas. Da minha superioridade sobre alguns seres. AAh,
se eu sentisse poderia me sentir grata à minha mãe. Mas eu me pergunto como
irei me sentir quando tudo terminar. Quando minha alma voltar e eu me tornar
um ser consciente. Quando não existir mais prazer em destruir.
Nós estávamos ouvindo o discurso de Kat como se ela estivesse recitando um
feitiço longo e encantador – então quando ela faz essa pausa abrupta, nós
paramos até de andar. Kat, que estava andando em nossa frente e tinha as costas
observadas por mim, se vira assim que deixa de ouvir o som dos nossos passos e
nos observa. Por um instante estamos presas em suas palavras, a necessidade de
destruir maior que nunca, a vontade de sair dali e transformar Bucareste em
cidade fantasma nos queimando. Mas Naomi sai do encanto e deixa as frases
finais tomarem conta da perspectiva que teve sobre o que Kat disse:
– Onde você quer chegar, Kat? – Pergunta, fazendo com que eu e Olívia a
encaremos.
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O rosto de Kat escurece e seu olhar assume o tom mais sombrio que poderia
ter:
– Os 3 mandamentos do Inferno: Multiplicar. Destruir. Manter-se longe.
Nossa necessidade de destruir não é natural, não é parte de quem deveríamos ser.
É um prazer cruel. É um prazer viciante. Mas foi uma ordem da força contra a
qual estamos lutando. Não destruir, não matar, é nossa primeira forma de
revolta. Nos conter. Sobreviver por nós mesmas é nossa primeira forma de
ataque. Não são regras, meninas. Foi uma ordem de guerra.
Assim que a boca de Kat se fecha, a luz da lua desaparece. Olhando para cima,
vejo que uma nuvem gigantesca e tão escura quanto petróleo passou na frente da
lua cheia. Agora, só as estrelas iluminam à noite. Consigo enxergar os rostos das
meninas que estão comigo, mas não consigo ver seus olhos com a mesma clareza.
Kat ergue o olhar para onde eu acabo de olhar e pragueja em alemão. Naomi,
que até então se mantinha nos limites da firmeza, estremece.
– Nós deveríamos voltar para casa? – Ela pergunta, com um fiapo de voz.
Kat não responde até que a nuvem comece a se dissipar e a luz da lua volte a
iluminar a estrada. Quando seu olhar volta a Naomi, eu consigo ver seus olhos
faiscarem.
– Não seja boba. É Natal e se eu disse que nós iriamos, nós iremos. Mas nunca
mais desobedeça uma ordem cuja razão você desconhece. Se eu mantenho vocês
no escuro, é para a sua própria proteção e se eu digo que deveriam fazer algo é
porque eu quero manter vocês por perto. – Ela se vira e aponta para a estrada –
Agora vamos. Se demorarmos mais estará tarde demais para que alguém apareça
na rua.
Ela toma a dianteira e com os ânimos afetados de todas as formas possíveis a
seguimos. Acho que rebeldia tem mais efeitos em vampiros do que a necessidade
de sangue. No momento. Se a situação fosse diferente, se não tivéssemos
consumido sangue quente no dia anterior, talvez o discurso de Kat não nos
afetasse tão profundamente, mas a verdade é que o plano de Naomi era uma
espécie de rebelião que foi frustrada por uma lógica tão simples que deveríamos
ter percebido. Parece que o Exército esqueceu quem é o verdadeiro inimigo.
Chegamos a Bucareste cerca de meia hora depois e logo escolhemos uma rua
deserta onde ficar esperando. Kat volta a se transformar em um gatinho e começa
a andar para cima e para baixo procurando por possíveis presas. Naomi pega o
casaco felpudo e coloca sobre os próprios ombros. Parece derrotada.
– Desculpa ter enfiado vocês nessa. – Solta.
– Bem, você não se sente realmente culpada. – Digo, criando vapor no ar com
a respiração – Além disso, você só nos convenceu porque nós duvidamos de Kat
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e do fato de ela ter intenções positivas. Sucumbimos à necessidade de destruir,
como os pequenos monstros que somos. E esquecemos que lutar contra
imposições do Inferno é justamente nosso objetivo.
Naomi concorda com a cabeça, mas não diz mais nada para não ser forçada a
concordar com Kat. Bom saber que ela ainda tem algum orgulho.
Alguns minutos de silêncio depois, justo quando Olívia está prestes a cair no
sono, um pequeno miado anuncia que tem alguém se aproximando. Kat volta
até nós e se esgueira para dentro do casaco entregue por Naomi, antes que três
sombras tomem a rua. Aos poucos notamos os vultos entrarem na rua vazia: um
homem, uma mulher e um bolo de casacos que parece uma garotinha.
– Vão em frente – Kat diz com a voz rouca – Eu fico com um próximo passante.
Assentimos. O ataque é rápido e sem muitas propagações. Exceto quando
tento me aproximar da garotinha. Ao ver os pais sendo atacados ela grita e com
medo de que ela acorde toda a vizinhança eu vou até ela, sussurrando uma canção
de ninar. Quando tiro seu capuz, porém, sou surpreendida. O choque é tão
grande que enquanto encaro as bochechas rosadas e os olhos castanhos escuros
e enormes, eu acabo afrouxando a mão em seu braço o que a faz fugir de mim e
correr até o fim da rua. Sou pega de surpresa e não a persigo, mas me viro para
Kat para saber se ela viu o que eu vi.
– VAI ATRÁS DELA! – Kat berra com os olhos arregalados.
É como se minha mente tivesse um estalo e eu começo a correr, atrás do vulto
que se movimenta como se suas pernas fossem 3 vezes mais longas do que são.
Eu preciso alcança-la, preciso pegá-la de volta e leva-la até o covil do Exército. Essa
garota seria a única forma de nos redimir das escolhas feitas precipitadamente e
de encontrar uma justificativa plausível para esta noite. Porque seu rosto é
igualzinho ao meu.
7 de janeiro de 2016
Juliana
– Como uma criança pequena desaparece no ar da noite? – Louise diz com um
bufo, se jogando contra o meu colchão.
Eu abro as cortinas e permito que o sol invada o quarto.
– Ela pode ser uma bruxa poderosa. – Digo dando de ombros.
Louise se senta na cama e eu a empurro para me sentar ao seu lado.
– Pode ser? – Ela pergunta erguendo uma sobrancelha – Quais são as chances
de uma garota descrita como igual a Anika não ser a bruxa herdeira da linhagem
de Deyah?
Suspiro e pego o braço dela para brincar com a pulseirinha de prata.
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– Não sei. – Digo, quando ela começa a rir ao sentir cócegas – Mas espero que
ela tenha uma irmã mais velha. Imagina quão ferradas estaremos se uma garota
de cerca de 8 anos for responsável por nossa entrada no Inferno?
– Pensei que Kat tivesse ensinado você a não duvidar de garotinhas.
Eu rio.
– Kat não é uma garotinha. Ela foi transformada quando era uma, mas deixou
de ser há muito tempo.
– Ainda assim, não quero subestimar essa garota. – Louise diz, decidida – Até
porque se ela desapareceu na frente dos olhos de Anika e ainda não foi
encontrada depois de 2 semanas, ela com certeza tem algum tipo de poder agindo
a seu favor.
Solto seu braço e ela mesma começa a brincar com a pulseirinha. Cruzo as
pernas sobre a cama.
– Você provavelmente está certa. – Digo – Mas eu ainda não acredito que
Naomi, Anika e Olívia realmente fizeram o que fizeram.
– Por que não? Todo mundo aqui tinha um desejo secreto do tipo.
Olho no fundo dos olhos dela.
– Nós somos um Exército, Lou. Estamos ligadas por muito mais que uma
transformação ou lealdade normal. Nós compramos uma briga muito séria, da
qual até os vencedores podem sair perdendo. A ação de uma afeta o grupo inteiro.
Elas não foram corajosas ou ousadas – elas foram terrivelmente imprudentes e
sem consideração.
– Elas são vampiras.
– E qual será a desculpa delas quando recuperarmos nossas almas? Não é sobre
ser indiferente. É sobre ser burra. A própria Anika admitiu que não valeu a pena.
Ou melhor, só valeu por encontrarem a garotinha, que ainda assim perderam. –
Suspiro – Se elas ao menos tivessem deixado os pais da menina vivos.
Mas Louise continua tentando defende-las.
– Elas só souberam quem estavam matando tarde demais.
– E assim acabaram com a nossa provável única chance de vencer a guerra. As
chances de que uma garotinha ajude as pessoas que mataram seus pais são... –
Um grito no andar inferior me cala.
Desde que Kat convocou todas nós para uma conversa, na manhã depois do
dia de Natal, a casa inteira assumiu um silêncio respeitoso. É como se o fato de
Kat ter sido sincera sobre suas regras e ter falado sobre o que Naomi, Olívia e
Anika fizeram, tivesse feito com que cada uma de nós assumisse a solenidade de
um soldado. O clima de guerra tivesse tomou conta de nossos ossos e da fundação
da casa. Agora estamos de olho na missão e nada além dela.
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Eu e Louise nos entreolhamos e descemos juntas até a direção do grito.
Pareceu de certa forma inumano, e só quando chegamos à entrada da casa é que
descobrimos que ele vinha de Pierre. Ele grita repetidamente, como se estivesse
sendo apunhalado diversas vezes. E apesar de estar na soleira da porta e não ter
ninguém a menos de cinco passos de onde ele está, sua blusa azul está empapada
com uma mancha de sangue que não para de crescer e se cola contra a pele.
– O que aconteceu? – Ouço Louise perguntar a alguém à sua direita.
– Não sei, ele veio pela estrada gritando e chegou até aqui em lágrimas e
sangue. – Ouço Sophie responder.
Noto que Kat, que acabou de se enfiar no meio do grupo de vampiras que
observam o ataque a Pierre atônitas, olha para Sophie quando ela diz isso. Em
seguida segue até Pierre e rasga sua camiseta, a arrancando de uma vez só. Com
um último grito de dor que reverbera pela sala, Pierre para de gritar. Kat usa a
blusa rasgada como pano, correndo para esfregar o sangue que gruda no peito de
Pierre, como se impedisse a ferida de fechar. Por um segundo não entendemos o
que está acontecendo, mas de repente o sangue fica mais claro na pele e a letra
N aparece no canto esquerdo. A letra E surge em seguida, de repente um 7
sangrento começa a aparecer no meio da barriga de Pierre. Sophie reage antes do
resto e corre até a cozinha, voltando com um jarro de água nas mãos que atira
em Pierre quando Kat dá um passo para trás. O sangue escuro escorre pelo tronco
de Pierre, sujando suas calças de um tom quase marrom. Sua pele já começou a
cicatrizar, mas conseguimos ver claramente a mensagem antes que ela desapareça
por definitivo:

Ne întâlnim la ora 7 în piața principal
Nos encontramos às 7h na praça principal.
Eleanor
– Como você sabia que o tinha uma mensagem escrita no peito dele? –
Pergunto, seguindo Kat com os olhos.
Ela anda pela sala dramaticamente, enquanto espera que todas as meninas
fiquem prontas. Não está nervosa, mas está impaciente. Eu estou apenas aliviada
que a busca esteja chegando ao fim.
– Não sabia. – Kat responde. – Mas eu sabia que aquilo não era trabalho do
Inferno. Era muito mal feito e muito bem executado ao mesmo tempo. Então eu
fui em frente e tentei descobrir o que aquilo significava e de onde o machucado
vinha.
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– Certo.
Kat para de andar e encara o corpo estirado no sofá ao meu lado.
– Eu queria que ele acordasse antes que precisássemos sair. – Diz, suspirando.
– Duvido que ele saiba dizer quem fez isso com ele, mas se ao menos houvesse
alguma pista.
– Você não acha que foi a bruxa herdeira de Deyah?
– A dedução geral é de que foi ela, mas não posso ter certeza absoluta de que
foi. Mas mesmo que tenha sido ela, ela não precisava atacar o garoto que não tem
nada a ver com isso de uma forma tão nojenta e bizarra.
– Pierre é meio demônio e imortal. Nós matamos os pais dela!
– Se ela se importa com isso tanto assim, talvez não esteja tão pronta para nos
ajudar. – Ela diz, dando de ombros.
– Kat!
Uma risada reverbera pelo corpo dela, fazendo o vestido balançar. Sophie
aparece no corredor, seguida por Tatiana e Charlottie.
– Ah, droga, Kat está dando outra daquelas estranhas risadas nervosas – Solta,
revirando os olhos – Isso não vai acabar nada bem.
– Cadê o resto de vocês? – Kat pergunta, ficado séria.
– Descendo – Tatiana responde – Em breve estarão todas aqui.
– Já são quase 18 horas. Se não estiverem todas aqui em breve nós nos
atrasaremos para chegar à piata e eu tenho quase certeza de que a pessoa que fez
aquilo no corpo de Pierre não vai ficar nada feliz com atrasos.
– Pelo amor de Deus, Katerina. Fique calma. – Sophie diz. – E falando em
Pierre, esse saco de ossos ainda não acordou? Ele não consegue ser de ajuda nem
quando é o único que pode fazer isso. Posso? – Quando ela pergunta isso, está
parada ao lado de Pierre, com o dedo ameaçadoramente próximo do rosto dele.
– Não, você só vai atrasar o processo de cura. – Kat responde, fazendo um sinal
com a mão.
Sophie suspira e se senta no canto do sofá, permitindo que a perna toque o pé
de Pierre, fazendo um chiado. Tatiana e Charlottie permanecem de pé, cada uma
em um celular. O relógio cuco que Kat comprou no natal toca as 18 horas
fazendo com que eu dê um salto no sofá.
– SEIS HORAS! EU QUERO VOCÊS OITO AQUI EMBAIXO
IMEDIATAMENTE OU EU MANDO VOCÊS DE PRESENTE PARA O
INFERNO.
– E você é a dramática do Exército. – Sophie ri, olhando para mim.
– Ela vai ser uma bela vaca quando receber a alma de volta.
– Eu sei, mal vejo a hora.
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Eu rio e ficamos caladas até que o resto das meninas chegue. Estão todas
solenemente silenciosas, mas eu consigo notar que estão bastante inquietas por
dentro. Todas nós temos as pedras no pescoço. Kat conta com os olhos quantas
somos e aponta para a porta.
– Nós vamos andando. Todas nós precisamos de um pouco de tempo para
pensar.
Com um resmungo geral, deixamos a casa aos poucos e começamos a longa
caminhada pela estrada de terra. Valentina e Miranda vão à frete,
despreocupadas. Naomi, Anika e Olívia vão em seguida, com a mesma expressão
desolada que vem carregando há dias. Charlottie, Sophie e Louise conversam
baixinho sobre algo que não consigo ouvir. Juliana, Tatiana e Kaylee seguem
atrás, em silêncio. E finalmente, eu e Kat, na retaguarda, olhando cada uma delas
em um silêncio pensativo.
– Você acha que o dia é hoje? – Kat pergunta depois de um tempo.
– Dia de quê?
– Não se faça de desentendida, Ellie.
Existe um tom de insolência na voz dela, que me faz segurar um sorriso. Mas
além disso, não identifico nada. Sua voz soa firme como uma porta se fechando.
Não tem medo ou está ansiosa. Ela apenas quer que aconteça logo, ela quer fazer
alguma coisa.
– Queria acreditar que sim. – Respondo – Mas eu duvido muito.
– Você notou algum sinal ultimamente? – Ela continua, desta vez mordendo
o lábio inferior.
Eu a observo com ainda mais afinco. Ela está usando um vestido creme e longo
até os pés. Ele é sem silhueta e as alças são de metal, deixando os braços nus. Ela
só usa uma sandália porque saiu de casa. Quando percebe que eu estou
encarando, levanta os olhos até os meus e o verde da esmeralda em seu colo faz
seus olhos parecerem estar pegando fogo.
– Não. – Respondo, tentando ser tão firme quanto ela – Não desde o ano
novo.
Mas Kat nota a mudança em meu tom.
– O que houve, Ellie? – Ela pergunta sem parar de andar ou de olhar para
mim.
Suspiro.
– Eu só estava pensando em como é 2016 e como é impossível ser exatamente
como eu era em vida, graças a tudo que aconteceu nos últimos 151 anos.
– E isso é bom ou ruim? – Ela pergunta, distraidamente.

71

– Você é uma praga, Kat. Desde que cruzou meu caminho não trouxe nada
para mim além de morte, destruição e sangue.
Ela ergue a sobrancelha.
– Isso não responde minha pergunta.
– Porque eu não sei, Katerina. Eu ainda não decidi.
Ela ri, mas não diz mais nada. O sol já está quase completamente posto, apenas
um feixe de luz de amarela corta o céu. Isso tem nos colocado para a cama cedo
ultimamente – mesmo que para mim isso signifique ficar embaixo das cobertas,
encarando rachaduras no teto e falando com fantasmas, sejam eles reais ou
imaginários.
Não sei bem o porquê, mas diversos deles tem me procurado ultimamente.
Imagino que vivam uma vida solitária, já que pouquíssimas pessoas no mundo
inteiro podem ver e se comunicar com eles. Eles sequer podem ver uns aos outros,
exceto em algumas situações específicas. Depois de estar no Inferno e conseguir
escapar, eles estão prontos para muita conversa e os que conhecem a lenda do
Réquiem costumam me achar facilmente. Nas últimas semanas apenas fantasmas
desconhecidos me procuram. Eles normalmente querem saber algo sobre mim,
mas a necessidade deles de falar sobre si mesmos sempre se sobrepõe. Eu costumo
procurar por informações que possam me ajudar, mas é tudo tão pessoal que eu
tenho tendência a quase sentir pena deles – até me lembrar de que eles escaparam
do Inferno. Enquanto isso, Deyah geralmente está distante. Quando aparece, fica
próxima à minha janela, abrindo e fechando a boca por alguns minutos e
desistindo de dizer qualquer coisa. Eu e Sophie gostamos tanto do fato dela ter
se calado que nem queremos saber o porquê.
Nas noites em que nem o espectro de Deyah, nem desconhecidos aparecem
(geralmente noites de lua cheia ou lua nova, quando os fantasmas costumam
tentar uma chance de conversar com a Morte), eu fico sozinha com meus próprios
pensamentos. Em uma tentativa desesperada de fugir de lembranças
perturbadoras que me levariam à loucura, eu tento me comunicar com minha
alma. Depois de arder em agonia, ela está se recuperando. Ainda existem diversas
cicatrizes que podem abrir em uma ferida sangrenta a qualquer minuto, mas eu
as vejo como um mapa. Elas significam alguma coisa, elas estão prontas para me
ensinar algo, mas não importa o quanto eu pense eu não consigo descobrir o que
é. O conhecimento parece estar guardado dentro de mim, esperando o momento
certo para ser usado, como todo o resto dele sempre esteve.
Quando atingimos os limites de Bucareste, Kat olha o relógio do celular.
Faltam 15 minutos para as 19 horas e ela suspira. Chegaremos à praça principal
a tempo, mas apenas se apressarmos o passo. Com um suspiro, ela toma a
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dianteira e faz com que o Exército inteiro ande mais rápido, quase em marcha.
Quanto mais nos aproximamos, mais solene o Exército fica. Algumas pessoas nos
observam caminhar, estranhando a formação com que seguimos. As formas da
piata começam a ser notadas: Bucareste tem dezenas de praças, mas definimos a
praça principal como a maior praça próxima ao lugar onde os pais da garotinha
foram mortos. Sophie olha para trás no momento em que pisamos no círculo em
que consiste a praça. Ela não precisa dizer nada para que eu concorde com a
cabeça e a siga até a frente do Exército: somos as mais fortes aqui. Somos nós
quem devemos proteger as outras onze.
Paramos de andar e esperamos. Dois minutos para as 19h. Diversas pessoas
correm de volta para casa e optam por ignorar completamente as treze figuras
assustadas, em sua maioria com aparência de garotinhas. Algumas pessoas olham,
mas não dizem nada ou parecem perceber algo estranho. A bolha de proteção de
Sophie está ativa, mas ninguém diz nada. Um minuto. Estamos esperando que
alguém nos ataque. Esperando um feitiço direto ou um ataque físico. Estamos
esperando que uma de nós caia, que alguém se perca. Estamos esperando que
um grito cortante rasgue o céu e faça com que cada pessoa circulando a nossa
volta morra. O que quer que esperemos, esperamos algo grande, desesperado,
assombroso.
Ao invés disso, quando o relógio de uma igreja próxima começa a badalar as
sete horas, uma figura em vermelho e jeans que estava parada ao lado de uma
estátua desde que chegamos, anda até nós bem devagar. A garota para a cinco
passos de nós e nos observa em silêncio por um instante. Seu rosto é cortado
pelas mais diversas expressões. Me controlo para não estremecer quando Deyah
surge ao meu lado, mas percebo que ela estremece no mesmo instante.
Finalmente, ela fala:
– Vejo que o garoto entregou meu recado.
– Vejo que os corpos entregaram o nosso. – Kat diz.
Controlo o grito surpreso de “Kat!” quando a dor corta o rosto da menina. Ela
é uma menina, mas não a garotinha que as meninas viram. A semelhança com
Anika está lá, mas não é tão óbvia quanto foi descrito. Ela tem os cabelos e a pele
da parente distante. Seus olhos também tem a mesma forma de amêndoa, mas
são de um lilás tão profundo que são intensos mesmo sob a luz amarela dos postes
da praça. Ela parece ter algo entre 16 e 18 anos e é da altura de Sophie. Ela é a
irmã mais velha da garotinha que vimos. Ela é a herdeira que torcíamos para
existir.

73

– Meu nome é Persephone. – Diz, parecendo ouvir meus pensamentos sobre
sua aparência – E se vocês querem qualquer chance de vencer essa guerra ridícula,
precisam vir comigo.
Miranda
Seguimos Persephone em silêncio até algumas quadras dali. Ela nos leva até
uma casa grande e antiga, de dois andares. Abre o portão delicadamente e espera
que todas nós estejamos lá dentro até entrar. Não gosto disso, Cianne me deixou
com certa insegurança sobe entrar em terreno desconhecido.
A porta da frente da casa se abre para um salão amplo e de um dourado
brilhante, decorado de pinturas antigas. A garota fecha a porta atrás de nós e tira
o casaco. Faz um sinal para que a sigamos. Deixamos o salão largo por um
corredor e caminhamos em silêncio por uma série de portas. Em um momento,
Persephone para em frente a uma porta e dá três batidas delicadas:
– Selene? – Chama, com a voz meio embargada. – Elas estão aqui.
Nós treze nos entreolhamos. Noto que Sophie e Ellie se movem para mais
perto de Persephone, de uma forma quase imperceptível. Kat não para de encarar
a garota como se pudesse arrancar a cabeça dela do pescoço a qualquer momento.
Depois de um minuto de um suspense desolador, a porta se abre. A garotinha
sobre quem Anika e Kat tanto falaram sai do quarto. Ela é um espelho fiel de
Anika, nem mesmo uma filha se pareceria tanto. Naturalmente, Selene tem um
aspecto mais infantil, olhos menos marcados, uma inocência aparente. Mas em
alguns anos, elas terão o mesmo rosto.
Selene nos observa com os olhos inchados e se encolhe em um casaco felpudo,
antes de grudar em Persephone. Persephone beija os cabelos da garotinha, antes
de fazer outro sinal para que continuemos a segui-la. A vontade de sussurrar algo
a Valentina me consome. Uma quantidade enlouquecedora de perguntas toma
minha mente e manter a solenidade que a situação parece exigir me toma mais
energia do que o que eu esperava.
Finalmente, atingimos uma porta dupla, ao fim do corredor. Persephone a
abre sem a menor cerimônia. Lá dentro, o ambiente é completamente diferente
do luxo do resto da casa: parece o que seria uma sala de estudos, cinzenta, tomada
de armários e de carteiras. O que quebra o clima solene são as plantas rasteiras e
flores que tomam as paredes. As janelas amplas parecem concentrar a luz da lua
em uma série de carteiras específicas. A lua, inclusive, é completamente visível
através dessas janelas, mesmo sendo apenas no fiapo no céu. Para finalizar o clima
místico da sala, uma combinação de cristais está pendurada na entrada da porta.
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Não se parece em nada com a cabana de Kat em Graz, mas é a comparação mais
próxima que meu cérebro faz.
Selene se solta da irmã e entra na sala, respirando fundo o ar lá de dentro antes
de correr até um armário no fundo. Persephone observa a entrada da sala,
parecendo esperar por algo. Quando um clique silencioso parece atingi-la, ela dá
um passo à frente e respira fundo da mesma forma que Selene fez. É só depois
que ela se vira e diz que podemos entrar (deixando claro que precisamos de
permissão para entrar) e nós entramos na sala com cuidado que percebo porque
as duas respiraram fundo: O ar na sala é mais leve. Parece mágico, toma nossos
pulmões como se pudéssemos voar. A última de nós – Olívia – atravessa a soleira
da porta e Persephone a fecha com um sinal com as mãos.
– Sentem-se no chão. – Ela diz, andando em direção a um dos armários. –
Embaixo da janela, mas sem se banharem pela luz da lua.
Obedecemos sem muita opção porque a voz dela soa firme. Persephone não
parece mais tão miserável ou circunspecta quanto estava no caminho até aqui.
Ela está em seu elemento agora. Ela é tão dona de si quanto Bianka foi um dia.
Nos sentamos em um semicírculo, exatamente onde ela mandou e esperamos
que ela volte. Sentadas no chão é impossível ver onde Persephone está, mas posso
ouvir sussurros e risadinhas vindas de Selene. A espera mais uma vez me exaure.
Quero falar, gritar, fazer perguntas, fuçar cada canto dessa sala. Mas um olhar
para nossa líder, que balança a cabeça quando Ellie lhe sussurra algo, deixa claro
que a última coisa que devo fazer é me mexer. Estamos em formação. Não sou
mais Miranda. Sou a sexta vampira.
Persephone finalmente volta. Agora está com um vestido negro que chega ao
seus pés e um colar cujo pingente forma um crucifixo com 12 pedras, encrustadas
em uma estrutura de prata. Nem preciso observar com muita atenção: são nossas
pedras. Seus braços estão nus e a tatuagem de uma lua crescente toma metade do
antebraço esquerdo. Ela se senta no espaço que deixamos para ela e Selene –
agora sem o casaco felpudo, mas sem vestes nobres como as da irmã – se senta ao
seu lado. Persephone e Kat se encaram por um instante. Estão se avaliando e
comparando expectativas, já que cada uma estava esperando para conhecer a
outra há muito tempo.
– Não vou fingir que esta é uma reunião normal ou que eu estou
completamente animada e ansiosa para ajudar vocês. – Persephone começa,
avaliando sua audiência – Afinal, nós começamos nossas comunicações com o
assassinato dos meus pais. Gosto de pensar que sou alguém que sabe muito, mas
infelizmente ainda não desenvolvi a habilidade de ler mentes então preciso ouvir
da boca de vocês o que preciso: O que vocês sabem sobre a descida até o Inferno?
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Todas nós olhamos para Ellie, que estremece. Kat resolve tomar o controle da
situação, é claro:
– Eu sei que a passagem acontece através de um evento celestial. Normalmente
algo grande, como um eclipse lunar que acontece uma vez a cada 70 anos, mas
muitas vezes pode ser algo costumeiro e frequente, como as auroras polares ou
uma lua minguante.
Mas os olhos de Persephone repousaram em Ellie. Ela está mais interessada
em nossas reações do que em nossas palavras.
– Você é Ellie, certo? – Pergunta. Seu olhar e sua voz se aprofundam ao mesmo
tempo – O Réquiem? – Ellie concorda com a cabeça, tentando controlar a si
mesma – Como vai a questão dos sentimentos?
– O que você quer dizer? – Ellie pergunta, delicadamente. Sua voz vibra um
pouco, no limite da falha.
– Você foi amaldiçoada certo? Condenada a ser controlada pelo que sente? Já
matou alguém com as próprias mãos porque se irritou um pouco? Ou caio no
choro depois de uma discussão simples? Já se apaixonou perdidamente por
alguém que viu uma vez só?
Ellie não se atreve a olhar para ela.
– Não é tão sério assim.
– Ah, mas é sim. É isso que o Inferno queria e eles não deixam trabalho algum
pela metade. Não tente fingir que consegue suportar mais do que realmente
suporta só porque o Exército despreza sentimentos. Ouça de alguém que sente:
É melhor escolher os sentimentos mais inofensivos. Prenda-se a eles e permita ser
dominada pelos sentimentos bons. Você não é mais uma criatura infernal.
O olhar de Ellie finalmente recai sobre Persephone. Por falta do que dizer, ela
não diz absolutamente nada. Persephone dá de ombros, olha em volta e continua:
– Mas Kat está certa, é exatamente da forma que ela disse. Os grandes eventos
celestiais se chamam “janelas” e são abertas quando o Inferno quer ou com certa
raridade. Geralmente elas possibilitam a saída de almas, por qualquer questão
que o Inferno queira. Os pequenos e regulares se chamam “frestas” e são mais
para a entrada e saída dos próprios demônios, mas se você souber o que fazer,
pode usar delas também. No rumo oposto da Danse Macabre, as frestas
geralmente se abrem no quarto minguante ou crescente. São os momentos mais
propícios para possessões ou maldições infernais. Também existe, é claro, a
entrada automática que acontece com a morte. Mortais são um pouco diferentes:
a alma vai para onde deveria ir, sem precisar de janelas ou frestas. Espíritos não
conseguem ficar no plano terreno por muito tempo, não sem enlouquecer.
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De repente, Sophie engasga tentando prender uma risada e a atenção de todas
vai até ela.
– Desculpa. – Ela diz ainda com uma risadinha. – O reflexo da matriarca da
sua família acaba de fazer uma careta na janela.
Persephone e Selene se viram para olhar para a janela. Tenho vontade de
bufar. Queria poder falar com Deyah, tenho tantas coisas a perguntar para ela.
Mas claro, isso só vai acontecer quando eu receber minha alma de volta e ainda
assim, existem chances de que eu não possa falar com espíritos. E aparentemente
de que Deyah fique louca.
– Se você continuar aqui vai ouvir uma série de coisas que não te agradam. –
Persephone diz, para o reflexo. Selene se encolhe ao seu lado. – Não é do jeito
que você queria que fosse, Deyah. Nada é. Kat aceitou seu plano, mas fez
mudanças o suficiente para que fosse exclusivamente dela. Você queria ser uma
deusa e ter controle sobre a vida e a morte. Toda sua jornada é povoada pelas
consequências disso.
Quando ela termina de falar todo mundo caiu em um silencio absoluto. No
segundo seguinte, Kat se remexe.
– O que você quer dizer com fiz mudanças o suficiente? – Pergunta.
Persephone a encara.
– Um número sagrado e um número maldito. Todas ligadas a você por laços
de sangue. Charlottie? Kaylee? Louise? – Cada uma se mexe onde está ao ter seu
nome chamado.
– Elas apenas não estão ligadas a mim pelo sangue literalmente. Elas ainda
estão ligadas a mim pelo sangue que derramaram e pelo sangue de seus parentes.
– Ainda assim você inclinou as regras, transformou em algo próprio.
– E isso atrapalha os planos finais?
– Os que Deyah tinha planejado, sim. Mas você quer ter controle sobre a vida
e a morte como se fosse uma deusa?
Kat dá de ombros.
– Não ia doer.
– Você não sabe o que diz, Katerina.
Tenho a impressão de que Persephone queria implicar muito mais desprezo
na voz do que realmente consegue. Persephone é um pilar de segurança, parada
ali onde está. É fácil ter a sensação de que ela é superior a todas nós e se permitir
ser controlada por suas palavras. Mas sua voz ao dizer o nome inteiro de Kat deixa
trair o fato de que a admira. O que quer que saiba sobre a vampirinha causa esse
efeito nela.
Kat ri.
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– Nosso objetivo é libertar almas e tirar do Inferno o poder sobre toda uma
classe de criaturas. Como exatamente isso não faria de mim uma deusa no
processo?
Os olhos lilases de Persephone se fecham em uma linha.
– Você já fez o suficiente se convencendo de seu próprio poder e do poder de
quem se tornará depois disso. Antes de começar com isso tudo eu
definitivamente preciso mostrar porque você não será metade do que espera ser.
Kat ajeita a postura. Não acredito que Persephone quer mexer justamente com
o desejo de grandeza de nossa líder.
– E o que exatamente você sabe que pode me levar a acreditar isso?
Katerina
Persephone não ri apenas porque rir quebraria a imagem de si mesma que
criava para nós. Selene, porém, precisa de esforço para prender a risada.
– Assim como Ellie, eu tenho minha própria maldição. Eu Sei. Não
exatamente de tudo, mas eu tenho consciência de todo conhecimento que vou
adquirir enquanto viver, porque eu sei tudo que vai acontecer em cada momento
de minha existência. Sei o que significa cada marca em minha linha da vida. Eu
recebi o nome da Deusa das Estações. A esposa de Hades e Rainha do
Submundo. Eu conhecia meu destino desde que o ar tomou meus pulmões pela
primeira vez.
– Como isso é possível? – Pergunto.
– É a Romênia. Existe todo tipo de criatura poderosa aqui. Bruxas brancas,
bruxas negras, pessoas possuídas, vampiros, fantasmas e também videntes. Eu sou
filha de uma bruxa com um vidente. Há algumas gerações, outra vidente viu que
a responsável pela libertação teria olhos lilases. Quando eu nasci e abri os olhos,
o clã teve 3 meses de festas.
– O clã? – Anika pergunta, subitamente interessada.
Persephone encara a parente distante.
– Nossa família é grande. Nós crescemos aqui, nos tornamos um clã e
protegemos nossa terra e uns aos outros. Também nos misturamos, para nos
tornarmos mais poderosas. Normalmente vivemos ao norte, mas meus pais
trouxeram a mim e a Selene para estudar em Bucareste.
– Foi por isso que a família veio para a Romênia? – Pergunto. – Todo tipo de
criaturas?
Ela dá de ombros.
– É uma das razões. Mas você é esperta, vai descobrir quais fora as outras muito
em breve. – Ela faz um movimento de desprezo com a mão e eu posso jurar que
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uma corrente de vento atravessa a sala – Não é sobre minha família que eu quero
falar agora, é sobre vocês. Vocês embarcaram de cabeça numa missão da qual não
sabiam nem a metade e agora é tarde demais para voltar atrás. Quando Kat disse
sim a Deyah, ela concordou com qualquer que fosse o plano dela desde que isso
a trouxesse grandeza e a derrota do Inferno, ela nunca pensou nas consequências
que isso traria para ela mesma.
– Ou talvez ela não se importasse. – Digo, falando sobre eu mesma na terceira
pessoa.
– Você não se importaria com nada agora, mesmo se tentasse. A questão é que
você não permanecerá assim para sempre. Você quer sua alma de volta e junto
com ela todos os sentimentos, todas as cicatrizes, a solidão e a dor que você não
sentiu pelos últimos quase 182 anos.
– Isso é uma desvantagem suportável para se ter poderes capazes de fazer o
Inferno estremecer.
– Primeiro, você considera esses poderes muito mais do que eles realmente
são. Segundo, você acha isso mesmo? Tenho certeza de que Ellie discorda de você.
Queria conseguir manter o olhar de Persephone, mas a menção a Ellie faz com
que meus olhos corram até ela rapidamente. Ellie tem as pernas esticadas à sua
frente e a cabeça baixa enquanto brinca com a corrente do colar distraidamente.
Quando ouve seu nome, ergue os olhos até os meus. Ela nem precisa dizer nada,
porque eu sei. Ellie tomaria a opção egoísta de trocar o conhecimento do
Réquiem pela capacidade de não sentir outra vez sem pensar duas vezes. Ela
detesta sentir e mais ainda ser dominada pelo que sente.
– Ellie é uma exceção. Ela foi amaldiçoada. – Pontuo. – Sophie tem a alma de
volta há quase 100 anos e nunca teve motivos para se arrepender.
– Pois eu digo que Sophie é uma exceção. – Persephone rebate. – Ela nunca
sentiu como o resto de nós sente. Sophie é efetivamente a única pessoa do
Exército que matou alguém em vida.
– Eu fui abusada durante toda minha infância. Matei para me proteger. –
Sophie se defende, mas com toda monotonia possível na voz.
– Ainda assim matou e sem se arrepender. Também foi a responsável por
arquitetar o massacre de Mardi Gras em 98. Você é a única no grupo que
aparenta ter tendências psicopatas pré e pós-vampirismo. Considere isso um
elogio.
Sophie sorri.
– Não poderia ser nada além disso.
– A questão é que entre uma alma amaldiçoada e uma psicótica vocês ainda
não viram de verdade como é receber uma alma maltratada e despedaçada de
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volta das mãos do Inferno. Mas o mais próximo que já chegaram disso foi com
Ellie. – Persephone olha nos olhos de cada uma de nós antes de continuar: –
Deixem-me dizer algo que vocês deveriam ter sabido antes de aceitar os planos de
Deyah: Nem todo vampiro suportaria receber a alma de volta. Nem todo mundo
está apto a ter uma alma, quanto mais ficar sem e recebe-la outra vez. Nem todo
mundo pode suportar o que significa sentir outra vez depois de tanto tempo. Sua
alma volta para você com o peso de cada pessoa que você matou, cada vida que
destruiu. A maioria dos assassinatos cometidos por vampiro são no automático,
para acabar com a sede, vocês sequer percebem quem estão matando. Mas receber
a alma de volta e se lembrar dos olhos daquela garotinha que implorava que você
não a machucasse, ou lembrar do homem que estava voltando para os filhos
depois de um dia de trabalho ou da jovem apaixonada que tinha muita esperança
do que estava por vir... Isso pode ser demais para uma pessoa suportar de uma
vez só.
Noto Ellie empalidecer. É como se isso partisse algo dentro dela.
– Além disso, você se lembra de que todo mundo que você amou em vida
morreu e que cada mortal de quem você se aproximar morrerá também. A alma
te tira o direito de transformar. Uma alma pesa. Isso é algo que ninguém gosta
de comentar. Eu sei que pesar ou amor não significa nada para vocês agora, mas
isso só deixa tudo pior. Vocês não conhecem esses sentimentos e podem não
saber o que fazer com eles quando eles surgirem.
As meninas estão em um silêncio profundo, como se as palavras de
Persephone tivessem penetrado seus ossos e levado todo medo e toda escuridão
que estavam tentando segurar para dentro delas. Mas eu bufo.
– Você realmente acha que eu escolhi garotas fracas? Realmente acha que eu
coloquei em meu Exército garotas que eu não acreditava que fossem capazes de
suportar o que está por vir? Você me ofende, Persephone. Me afronta. Cada uma
de nós, somos garotas abusadas, perseguidas, abandonadas. Tivemos uma
independência forçada a nós e uma força que nos foi imputada em uma idade
tenra demais para que pudéssemos recusá-la. Eu escolhi a maioria das minhas
garotas com cuidado e as outras foram um presente que eu não merecia. Todas
elas são capazes de sobreviver e de suportar coisas que você que viveu toda sua
vida em uma casa confortável, temendo perspectivas que ainda não chegaram,
jamais poderia. Da garota que nasceu para morrer até aquela que foi morta por
uma guerra à qual não pertencia, cada uma de nós teve sua alma massacrada em
vida. Todas nós, mesmo jovens, conhecemos a dor antes de morrer. E cada uma
de nós merecia ser mais do que o destino nos encarregou de ser. Por isso estamos
aqui. Eu prometi às meninas liberdade e não foi o que as dei ao transformá-las
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em vampiras, então pretendo reparar isso. Elas serão livres. Mesmo que eu precise
carregar o peso de suas almas em minhas costas e curar seus machucados com
minhas próprias mãos.
Não é apenas a impressão agora: Uma corrente de ar realmente atravessa a sala
e abre a janela atrás de Persephone. A luz da lua, que por sinal não passa de um
fiapo no céu, toma mais espaço na sala e atinge as pernas esticadas de Ellie.
Rapidamente, ela recolhe as pernas, obedecendo a ordem de Persephone de se
manter longe da luz da lua. Mas a herdeira simplesmente faz um sinal com as
mãos e fecha a janela.
– Já entendi, você é determinada e tem um Exército. Apenas não irrite o
Inferno mais do que já irritou antes da hora se não quiser que seu Exército caia
sem luta. Sua mania de grandeza e a crença de que nasceu para grandes coisas
será a sua destruição, Katerina.
– Isso é uma ameaça, um conselho ou uma interpretação do futuro, óh, grande
vidente?
Persephone sorri. É a primeira vez que ela faz isso desde que chegamos e eu
percebo que é porque finalmente entendeu com quem está lidando. Ela está
tentando tomar controle de algo que é meu por direito e isso não vai acontecer.
– Um conselho. O que quer que vá acontecer com você no futuro não tem
nada a ver comigo.
– Então porque diabos estamos aqui? – Rosno.
– Por causa delas. – Ela diz, sem tirar os olhos dos meus. – Eu sou a única que
pode ajudar você a cumprir o que prometeu para elas e alcançar o que você
acredita querer para si mesma. Então, eu não serei idiota o suficiente para tentar
conduzir seu Exército a ser o que eu quero que elas sejam ou a desejar o que eu
quero que desejem. Mas se você tiver o mínimo conceito de autopreservação, vai
jogar com as minhas regras, sim. E vai fazer exatamente o que eu acredito que
precisa fazer.
– Coloque as cartas sobre mesa, Persephone. A guerra não deixa tempo para
tantos rodeios.
Kaylee
Persephone sorri discretamente. Cada vez que ela faz isso é mais perturbador.
Seu rosto não é do tipo que foi feito para sorrir. Ela tem uma armadura no lugar
de feições. Seus sorrisos são uma forma de ataque, não de rendição.
– É aqui que cada segredo cai. Este é o lugar onde cada parte de vocês é
revelada por inteiro. Se eu não estiver conectada com a essência mais profunda
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de quem vocês são é muito mais fácil perder vocês no Inferno e não encontrar o
caminho de volta até seu corpo.
– Isso soa como uma versão mais violenta dos desejos de Bianka. – Sophie diz,
distraidamente, com os dedos brincando pela borda da área iluminada pela luz
da lua.
– Bem, minha tatataravó tinha razão em desejar segredos e a verdade é que ela
não conseguiu nem a metade dos segredos de vocês.
– Sua o quê? – Ellie solta, junto com uma respiração alta.
Persephone ergue a cabeça para observar Ellie com superioridade.
– Você realmente acreditou que ela morreu naquela manhã, não foi? Acha
mesmo que ela não sabia que você tentaria matar qualquer um que soubesse que
você estava a meio passo de se tornar o Réquiem? Ela nunca deixou a escola, mas
soube como se proteger. Ela não pretendia ficar na Alemanha por muito tempo
e depois que foi declarada como morta pelas autoridades, foi fácil ir embora.
Você só deixou a fuga dela mais fácil, Ellie. É a você que devemos agradecer o
fato do clã de Deyah estar na Romênia.
Percebo que Ellie precisa de toda energia que possui no corpo para não
estremecer.
– Eu estava me perguntando como ela não fugiu do Inferno e veio atrás de
mim.
– Ela era mais esperta que Deyah. Preferia se associar com o diabo do que
escapar de suas mãos para enlouquecer. Ninguém escolheria insanidade no lugar
do poder. Apenas a insanidade que vem junto com ele. Além disso, qualquer
pessoa com olhos pode ver que tem algo de muito errado com as portas do
Inferno no momento. – Ellie se ergue, como se para ouvir melhor. O que quer
que estivesse sentindo pelos novos fatos sobre Bianka, o sentimento foi embora
com a mesma rapidez que chegou. – Continua acontecendo. – Persephone
continua – As janelas. Não pararam. No ano novo uma lua gigante não prevista
me impediu de ter uma noite de sono tranquila. O Inferno abriu as janelas para
a saída de Ellie, mas eu duvido que tenham mantido abertas agora que a alma
dela se normalizou. Tem algo de errado. Houve uma ruptura. Aparentemente,
isso é vantagem para nós, é claro, mas a questão é que não só almas torturadas
habitam o Inferno. Tudo que existe de maldito vem de lá. E se alguma coisa sair
sem a permissão... Bem.
– Como assim “Bem”? – Sophie reclama – Eu pensei que você tivesse dito que
era uma vidente. Onde está sua vidência agora?
– Eu sei sobre o meu destino. Não o do mundo inteiro. Coisas continuarão
acontecendo depois que eu for incapaz de fazer algo a respeito...
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– Escolha interessante de palavras. – Kat diz, apertando os olhos. – Seu destino
não é a morte é? Você teria menos medo se fosse.
– Não tenho medo.
– Você é constituída de nada além de medo, Persephone. Graças a algum tipo
de força de vontade sobrenatural você é o tipo de pessoa que sabe gastar suas
energias em outras coisas e não se concentrar no que sente. Mas você tem medo.
De quem é. Do que sabe. Do que precisa fazer. Cada parte do seu poder é
abastecido e consumido pelo medo desolador que você tem. Você é uma criatura
admirável, mas não pense que me ameaça mesmo que por um instante.
– Isso tudo não é sobre mim.
– Mas ainda assim você não me desmente.
Persephone suspira. Kat jogou baixo, mas ainda assim a garota passa longe de
apresentar qualquer proximidade da perda de seu brilhante autocontrole. A cada
momento ela parece mais perturbadoramente interessante. Como algo que você
não quer ver e não pode deixar de olhar ao mesmo tempo.
– Eu disse que era uma maldição. – Ela diz, finalmente – Saber de seu destino
e saber que absolutamente nada do que você faça vai mudar isso. Eu não posso
me afastar da linha do tempo que foi criada para mim porque existe um cabo
invisível que me puxa de volta. É mais forte que eu e é inevitável. Eu sabia que
meus pais morreriam uma semana antes que eu completasse 18 anos e os mantive
presos em casa durante todo o Natal. Meu pai desapareceu por volta das 19h e
ligou para minha mãe dizendo que não sabia como tinha ido parar na casa de
um amigo e precisava que ela fosse busca-lo. Selene foi junto porque eu sabia que
ela não morreria agora e talvez ela pudesse cuidar deles. O que aconteceu aquela
noite não tem explicação nenhuma. Aconteceu porque precisava acontecer. Você
tem alguma ideia de como é enlouquecedor o conhecimento sem o poder?
É um debate estranho. As participantes querem ter certeza de que suas rivais
estão colocando todas as cartas na mesa antes de revelar o que precisam. Elas se
admiram e se temem ao mesmo tempo. Tentam saber qual das duas é a mais
poderosa e ao mesmo tempo não querem descobrir a resposta.
– Você está brincando, certo? – Ellie diz, a voz subindo algumas oitavas. Ela
balança a cabeça e cruza as pernas em sua frente. – Persephone, conhecimento
só é uma maldição se você não souber como usá-lo. Seu destino pode ser o pior
dos destinos, mas é o seu destino e “é fraqueza e tolice dizer que não suportaria
algo que seu destino dita que é preciso ser suportado.”. Algumas pessoas não
foram feitas para a felicidade e talvez você seja uma delas, mas não significa que
você não pode aproveitar sua própria desgraça.
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Persephone não responde. Coloca o cabelo atrás da orelha e sussurra algo para
Selene que se levanta e vai para a parte de trás da sala. O Exército fica em silêncio
novamente. Eu posso sentir a mente de cada uma das pessoas próximas a mim
disparando com dezenas de pensamentos e tentativas de entender o que está
acontecendo e o que está para acontecer. Eu não ouso tentar entrar na confusão
dos meus pensamentos. Sou melhor observando do que refletindo. Selene volta
com um caderno de couro que obviamente é um grimório e o entrega para
Persephone, que agradece antes de abri-lo em seu colo.
– Aqui está o que vai acontecer: – Persephone começa de olhos no caderno. –
Dentro das próximas semanas, eu quero entrar na alma figurativa de vocês. Eu
quero saber de cada segredo, por mais obscuro que seja. Eu quero deixar vocês
tão próximas de qualquer espectro de sentimento que tenham que sentirão sua
alma queimar no Inferno como se estivessem de frente a uma fornalha. Preciso
saber quem são enquanto descubro sobre a ruptura antes de leva-las ao Inferno.
Vocês serão pessoas completamente diferentes quando atravessarem a janela.
Bem, as que sobrarem de vocês.
Kat quase salta.
– O que você quer dizer?
– Eu quero dizer que assim como pessoas terão que morrer, vampiros,
possivelmente animais e até plantas também terão. Acontece. E não tente fingir
que não sabe que é isso que acontece em guerras. Fortaleça seu Exército,
Katerina. Prepare-as para a luta. Mostre a que elas vieram. Vocês só precisam do
número sagrado e do número maldito para o juramento que faremos hoje.
Depois disso, a perda de uma ou de outra não implica na perda da batalha.
Ao ouvir isso, Selene se coloca de pé novamente e sai de cena.
– Juramento? – Kat pergunta, ainda afrontada.
– Você disse que vocês estão ligadas pelo sangue que derramaram mais do que
pelo sangue que as transformou. Se isso é verdade, o processo que faremos hoje
não vai afetar nenhuma de vocês. Quero ter certeza de que o sangue derramado
de qualquer uma de vocês sejam em prol das outras. É o Inferno, não a esquina.
Precisamos do máximo de poder possível e sangue de vampiro acontece de ser
bem poderoso. Não posso deixar ele se perder.
– Então você sabe que algumas de nós vão morrer. – É Miranda quem
pergunta, falando pela primeira vez.
Persephone bufa enquanto Selena chega com algumas vasilhas de madeira e
um estojo grande demais para o bracinho.
– Eu sei que vocês não terminarão com o mesmo número que têm agora. O
que vai acontecer com as outras eu não poderia dizer com exatidão.
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– Mas você sabe quais de nós...?
Selene interrompe ao deixar o estojo cair, fazendo com que diversos punhais
escapem de dentro dele e atinjam o chão com um baque. Persephone mexe as
mãos e de repente cada um dos punhais está na frente de cada uma de nós treze.
– Não, Miranda. Eu não sei. – Persephone responde, pegando as tigelas de
madeira da mão de Selene e atirando para nós pelo chão. – Vocês sabem o que
fazer. – Diz, simplesmente, quando termina.
– Você realmente espera que a gente se corte sem ter como nos regenerar
imediatamente?
– Bem, se cortem de uma forma que não faça uma bagunça e depois ataquem
alguém na rua. Pelo amor de Deus. E eu também preciso do sangue de Ellie e
Sophie, nem ousem questionar isso.
Algumas de nós resmungam, mas ninguém diz nada. Encaro o punhal cuja
ponta toca minha perna e suspiro antes de pegá-lo. Ao contrário das outras
vampiras do Exército, eu tenho um mapa formado por cicatrizes de lugares onde
posso cortar sem que o sangramento se agrave. Escolho um ponto um pouco
abaixo da parte interior do cotovelo. A ferida arde, o punhal entra mais
profundamente do que eu planejava, mas eu não chio ou reclamo. Permito que
o sangue escorra lentamente até a vasilha de madeira, observando
concentradamente o liquido escuro como terra molhada. Eu tenho uma espécie
de obsessão por como meu sangue se parece em comparação com sangue
humano. A diferença mais importante não é a física, até mesmo o cheiro
diferente só é perceptivo por vampiros e outras criaturas mágicas. Mas eu poderia
jurar que nosso sangue é o mais escuro do que o sangue humano. Ou talvez eu
só tenha encarado ele por muito tempo.
Aos poucos a sala é tomada pelo cheiro ferroso de sangue e quando as tigelas
são empurradas de volta para a Persephone, elas deixam um rastro escuro no
chão. Ao redor do círculo, eu posso ver cada uma apertando os pulsos e dedos
para estancar os sangramentos. Exceto por Sophie e Ellie que cochicham algo
uma para a outra. Da direção delas vem um cheiro cortante de sangue humano
que desperta um clamor em meu corpo. É estranho, o sangue delas não carrega
mais a maldição do vampirismo e de repente elas se tornaram presas em
potencial. Eu não sei exatamente se seu sangue poderia ser consumido (bem, o
de Sophie, não. O de Ellie, não tenho como saber), mas se pudesse deduzir, diria
que não.
– Certo. – Persephone diz, enfiando os dedos nas tigelas para desenhar algo
com sangue no chão – Tirem as pedras dos pescoços e coloquem à sua frente,
mas sob a luz da lua. A partir de hoje, elas não podem estar em nenhum outro
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lugar além de seus pescoços. Não se preocupem, ninguém vai se arriscar a roubálos e se o fizerem, trarão apenas desgraças para os si mesmos. Isso é magia
representativa e cada uma dessas pedras representará a importância de vocês na
batalha. – Ela desenha enquanto fala e enquanto todas nós fazemos o que ela
ordena – A fidelidade e a confiabilidade da esmeralda. A sensibilidade e o poder
de cura da safira. O autocontrole e a perceptividade da lápis-lazúli. A
espiritualidade e a intuição da ametista. A honestidade e a clareza dos diamantes.
A paz e o bom humor do topázio. A pureza do rubi. A vitalidade e a ousadia da
almandina. O alívio das aflições da água-marinha. A conexão com os estados
espirituais do quartzo. E a harmonia entre o corpo e a alma trazido pelo ônix.
Cada uma dessas coisas será o que vocês trarão para o Exército e se vocês não se
consideram portadoras dessas qualidades, esse será o primeiro passo.
Ela se cala para continuar seus desenhos e nos deixar com nossos próprios
pensamentos. A pureza do rubi? A pedra que escolhi para mim aumenta e destaca
as qualidades, chamando pelo que há de melhor na pessoa que o carrega. Não
tenho muito de bom restante em mim e definitivamente nada puro. Sou a única
vampira do Exército transformada por assombração. Só me tornei vampira
porque minha alma estava infectada pelo que Kat era, porque minha mente
estava em seu estado mais doentio. Não sou pura, não me sinto limpa. Não estava
pensando nisso quando escolhi o rubi: Queria a pedra mais escura possível, mas
que não fosse negra. É essa a representação que tenho de mim, tomada pela
escuridão, mesmo não tendo nascido dela.
Persephone termina o desenho e o que eu vejo é uma árvore sem folhas, com
13 galhos longos. O desenho é de um vermelho vivo já que a luz da lua banha ela
por completo. Enquanto a bruxa herdeira alcança as pedras e posiciona uma em
cada galho (a Esmeralda no ponto mais alto), vejo Louise se remexer.
– Isso é algo que eu chamo de feitiço pesado. – Ela diz, para ninguém
especificamente – E geralmente é feito com o sangue de pessoas já mortas.
– Bem, teoricamente vocês estão mortas. De acordo com as regras humanas,
seus corações pararam e seus corpos não tinham nenhum tipo de reação física.
Seu sangue não é sangue comum.
– É magia mortal, Persephone. Profanação de corpos e acesso ao reino da
Morte. Os mortos deveriam descansar em paz.
– Aqui não é Nova Orleans, Louise. – Essa frase me faz perceber que nenhuma
de nós, em momento algum, dissemos nossos nomes ou de onde viemos. Sei que
Persephone disse que sabe, mas eu sinto vontade de descobrir o quê. – Magia
considerada obscura demais para o povo de sua cidade é de praxe por essas
bandas. E eu não estou profanando corpo algum. Estou consagrando sangue para
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uma causa, na frente das donas dele. – Ela levanta os olhos para Louise quando
enfim coloca a pedra de ônix num ponto no meio do desenho. – Você aceitou
fazer parte disso. É uma luta que não tem mais um fim. Na vida ou na morte,
você é parte disso agora. Não pode sequer cogitar desistir.
Louise não diz mais nada. Encara Persephone com delicadeza, observando
com cuidado o rosto à sua frente, antes de balançar a cabeça com confiança.
Persephone se senta no fim do tronco da árvore, com as pernas cruzadas na frente
de si. Seu corpo forma sombra por cima da árvore, mas a luz envolve seus ombros
e corpo por completo, formando uma aura. Seus dedos sujos de sangue alcançam
o crucifixo cravejados de pedras em seu pescoço e ela fecha os olhos. Por um
instante, palavras em latim são sussurradas com clareza. Não conheço esse feitiço
e nenhuma outra além de Kat e Louise parece se conhecer. Olívia, porém, é
fluente em latim e as palavras ditas por Persephone a fazem erguer a sobrancelha.
Durante um momento, nada acontece. Quando o silêncio se torna
perturbador, o sangue no chão começa a se mexer. O desenho se parte: Primeiro
os galhos se soltam do tronco com um audível crack. Em seguida ele se aproxima
das pedras, se arrastando como pequenos animais rastejantes para dentro das
correntes. Ouço um chiado, como se o sangue estivesse fervendo, e minhas veias
começam a arder. Não como se estivessem queimando, mas uma coceira
agonizante que me tira do sério. Da ferida ainda aberta, um líquido negro como
petróleo começa a escorrer e faz barulho quando goteja no chão.
– Pelo amor de Deus, Persephone! – Ellie exclama, como se soubesse o que é
aquilo e a ideia do que está fazendo parte a perturbasse.
Mas Persephone não responde. Permanece de olhos fechado sussurrando o
feitiço. Selene observa todas nós de pé. Parece surpresa, mas não assustada. Não
é a pior coisa que ela já viu.
– Sanguis lapso confirma reliqua. (Que o sangue caído reforce). – Persephone
termina, abrindo os olhos.
Em um instante, a coceira desaparece. Assim como o sangue no chão, que
parece ter entrado nas pedras, e a lua no céu. O pequeno fiapo de lua minguante
foi tomado por uma nuvem gigantesca e só consigo enxergar o rosto das pessoas
mais próximas de mim porque um relâmpago toma o céu e dura alguns segundos
a mais do normal. Depois que o som do trovão corta a sala e parece partir o
tempo em dois, Persephone volta a falar:
– Vocês conseguem achar suas pedras intuitivamente?
Não precisamos responder. Eu sinto como se a pedra fosse meu coração e meu
sangue fosse bombeado diretamente de lá. Não preciso sequer me inclinar muito
para alcançar o rubi. Ele está muito mais pesado e parece pulsar quando o coloco
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sobre o peito. Quando todas fazem isso, ainda na escuridão estranha da
tempestade sem água, Persephone estala os dedos e acende velas em torno da
sala. É claro que este é um lugar sem energia elétrica.
– Isso não foi magia negra. – Ela diz, delicadamente – É magia de linhagem.
Só funcionaria se houvesse algo ligando vocês e Kat estava certa, realmente tem.
O sangue de vocês é como se fosse um só agora e quanto menos dividido ele for,
se algumas de vocês morrerem, mais forte ele se torna. – Ela faz uma pausa,
enfatizando as palavras. A gente já sabe disso, mas ela faz questão de reforçar que
vamos perder algumas de nós. – A partir do dia 9, primeira lua nova do ano,
começaremos uma espécie de treinamento. É quando, como eu falei, os segredos
vão cair e vocês estarão em contato com tudo que são e o que fizeram. Não existe
opção. Não existe desistência. Não existe retorno. E falando em linhagem e
segredos, alguma de vocês já formou um vampiro? – Dessa vez, ela não faz pausa
alguma porque quer nos pegar com a guarda baixa.
Funciona. Algumas de nós se remexem. Kat observa as que se movem, com o
olhar opaco. Ela geralmente sabe de tudo, mas nesse caso ela só sabe que a
maioria de nós não conta absolutamente tudo para ela. Eu só transformei Louise,
porque ninguém se aproximou o suficiente de mim para que eu compartilhasse
algo do tipo. Exceto por Amelie, mas ela já estava batizada quando nos
conhecemos.
– Ótimo. Achem essas pessoas e matem-nas. Não quero saber de pontas soltas.
Seu sangue é a parte mais importante e não podem pertencer a ninguém mais.
– Acho que seu desejo por sangue está tomando sua cabeça. – Kat diz, voltando
a olhar para Persephone – Nós não deveríamos estar tomando conta da libertação
dos vampiros? Como isso acontecerá se nós já começarmos matando eles?
Persephone suspira. Seus dedos deslizam por seus cabelos delicadamente.
Como ela pode parecer tão desconfortável e nem um pouco vulnerável ao mesmo
tempo? A explicação de Kat sobre seu poder vir do medo é a que mais faz sentido
para mim.
– Certo. Continuemos achando pequenas brechas nas regras e evitando o que
desagrada a vocês. – Ela diz, quase com um rosnado. – Mas eu preciso explicar
uma coisa: Quero que fique claro que não iremos libertar todas as almas, não
vamos assumir o controle do Inferno. O Inferno é uma dimensão eterna que
existe desde muito antes que vocês tenham nascido e continuará existindo muito
depois de deixarem de existir – mesmo que isso ainda leve milhões de milênios.
O que queremos é recuperar o controle de algo que eles tiraram: O livre arbítrio.
Na tentativa de criar seres que superariam à Morte, eles tiraram dos humanos o
único poder que nos foi concedido – o de decidir. Não estamos tentando criar
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nossos próprios prisioneiros. Nós liberaremos a alma de cada vampiro que queira
ser libertado e apenas de quem se sentir apto a enfrentar as consequências.
Faremos um acordo e que quem quiser continuar prestando serviço ao Inferno,
poderá fazer de livre e espontânea vontade e arcará com as consequências da
eternidade na Terra. A magia de almas também acaba aqui: Os estudos de Deyah
serão destruídos, meu conhecimento dissipado. Ellie será o último Réquiem.
Nada disso é natural, as três maiores forças do universo são.
– Posso aceitar isso. Parece ser bom o suficiente. – Kat diz, dando de ombros.
– E como anunciaremos nossos planos a cada vampiro existente?
Persephone balança as mãos como se desprezando a pergunta.
– É 2016. Notícias correm mais rápido do que acontecem. E com 182 anos
nesse mundo, você provavelmente conhece algum tipo de rede de vampiros a
quem possa recorrer para a notícia circular.
Kat concorda com a cabeça e olho para ela no mesmo momento em que ela
olha para mim. Abro um sorriso discreto.
– Traga Amelie até aqui. – Kat movimenta os lábios, só para mim, sem precisar
explicar mais nada.
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Capítulo 4

“Nós somos os selvagens. Tolos curiosos presos em um canal. Nós somos os
selvagens. Criados pelos lobos, nós uivamos para a lua.”
Bahari (Wild Ones)

As Crônicas de Kat:
Wild Ones

Bucareste, Romênia
21 de janeiro de 2016
Charlottie
- Você é aprende rápido. - Persephone diz, enquanto mexe em uma caixa de
pedras.
Me viro com expectativa quando fecho a porta dos armários, mas ela está
falando com Miranda, é claro.
- Eu só sou morbidamente curiosa e espertinha. - Miranda responde, sem
sequer dar um sorrisinho orgulhoso.
Eu acho que um dos motivos pelos quais Miranda foi a vampira que mais se
aproximou de Persephone nas últimas duas semanas é que tudo que ela tem
demonstrando pela bruxa vidente é curiosidade em seu sentido mais puro. O
resto de nós têm uma espécie de respeito que beira o medo por ela, com a possível
exceção de Kat.
- Isso é tudo que basta para que alguém não só adquira conhecimentos, como
saiba usá-los. - Persephone responde, sorrindo.
Suspiro.
- Você vai precisar de mim para mais alguma coisa? - Pergunto, sem a mínima
delicadeza.
Ela literalmente me encheu de perguntas e me fez correr atrás de coisas o dia
inteiro para quando eu termino, encher Miranda de elogios. Não que eu precise
da afirmação dela para alguma coisa, mas não também não preciso ficar
aguentando esse tipo de coisa agora.
- Não, Charlottie. Você pode ir. - Ela diz, sem olhar para mim ou agradecer.
E eu que não tenho alma. Pego meu casaco e deixo a casa dela sem dizer muita
coisa, decidida a ir andando até nossa casa para poder pensar.
As últimas semanas foram bastante intensas. Persephone começou o que ela
havia anunciado dois dias depois de nos encontrarmos. Nós normalmente
passamos por treinamento físico e meditação profunda por horas a fio,
começando às onze da noite. Ela acredita que quanto mais exaustas e fracas
estivermos, mais perto estaremos de nossas almas no Inferno. Ela também nos
proibiu de nos alimentarmos, exceto por uma bolsa de sangue a cada semana.
Considerando que o que aconteceu no Natal deixou todas nós com o pé atrás
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sobre desobedecer a regras, ninguém fez nada para discutir ou escapar de
nenhuma das ordens dela.
Na segunda semana, Amelie desembarcou em Bucareste com uma lista de
vampiros espalhados pelo mundo, que ao receberem a notícia, deveriam espalhála e enviar sua resposta de volta para nós. Esta última semana então foi usada
para espalhar a notícia e responder às respostas. Persephone disse que cada
vampiro que quisesse sua alma de volta precisava enviar uma amostra de seu
sangue e qualquer coisa que pudesse ajudar na guerra e agora sua sala de trabalho
começa a parecer um pequeno laboratório de exames de sangue. As respostas que começaram a chegar menos de um dia depois das informações terem sido
divulgadas - também nos fizeram perceber que corremos perigos novos. Nem
todos os vampiros do mundo estão satisfeitos com nosso plano de soltar almas
do Inferno e muitos deles acreditam que estamos colocando suas vidas em perigo
ao nos enfiarmos em uma guerra dessa dimensão. Por isso, e já que todos sabem
onde estamos, o treinamento físico continua, mas ao invés de ser comandado por
Persephone, agora é comandado por Amelie. A líder dos Apreciadores tem um
corpo esguio e surpreendentemente forte. Lidar com vampiros a ensinou uma
coisa ou outra sobre lutas corpo a corpo.
Enquanto treinamos, Sophie, Ellie e Persephone se sentam a alguns metros de
nós, conversando e compartilhando conhecimentos. Sophie e Ellie são quase
indestrutíveis, então não precisam treinar com tanta avidez. Sophie está
convencida de que precisamos encontrar uma forma de nos mantermos vivas que
não seja o sangue para que entremos no Inferno com segurança, mas ainda não
conseguiu pensar em qual. Elas passam horas em cima de anotações e de livros,
pesquisando feitiços antigos.
Como os treinamentos físicos acontecem à noite, quando Persephone se sente
mais segura, temos os dias relativamente livres. Digo relativamente porque
Persephone não nos deixa descansar de jeito nenhum. Normalmente, ela chama
algumas de nós para fazermos serviços para ela ou, depois de descobrir nossas
origens, nos enche de perguntas sobre as situações que enfrentamos.
Considerando que vivi como vampira por 52 anos antes de me juntar ao Exército,
ela tem muita coisa que arrancar de mim. De acordo com Kat, todas essas
situações são apenas Persephone tentando nos quebrar. Vai existir um momento,
possivelmente uma noite, em que tudo que ela está fazendo fará sentido e ela
finalmente vai revelar o que planeja com isso tudo. Provavelmente vai acontecer
antes do que espero, mas já não aguento mais esperar.
Enquanto isso tudo acontece, nos perguntamos porque nenhum tipo de
ataque do Inferno aconteceu. Sophie diz que eles estão preparando o bote, que
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devem saber de algo que ainda não sabemos, então precisamos estar prontas para
qualquer tipo de ataque e a qualquer momento. Mas eu não paro de pensar no
que Persephone disse sobre uma ruptura, sobre os fenômenos que continuam
acontecendo, mesmo depois da saída de Ellie. Penso em todas as coisas ruins que
habitam o Inferno e em como o mundo parece cada vez mais sombrio - e a
conclusão que chego é a de que o Inferno tem coisas maiores para se preocupar
do que treze vampiras adolescentes.
25 de janeiro
Sophie
Independente de qualquer coisa que Persephone tenha dito, eu continuo
tentando acessar o interior das pedras todos os dias. Não consigo parar de pensar
que estão nas pedras a essência das nossas almas, que elas já eram magia
representativa muito antes daquela noite. Eu só preciso saber a profundidade do
feitiço para ter certeza de que estou certa.
Por isso, assim que o jantar - mais uma cerimônia ou uma reunião, já que só
Pierre, Amelie, Persephone e Selene comem - termina, aproveito um momento
de desatenção para ir ao meu quarto. Com as luzes apagadas e a cortina da janela
aberta, coloco a pedra, ainda presa ao meu pescoço contra a luz da lua minguante
e sussurro palavras que roubei de anotações de Persephone. Quase pulo de
animação quando percebo que deu certo: sou atraída para o interior da pedra em
meio segundo.
Inicialmente, a escuridão faz jus ao nome. Não consigo ver nada. Mas, como
em um sonho, consigo sentir. O desespero vem de dentro de mim, rugindo como
um leão. Me faz tremer, suar e finalmente causa uma dor física, como se meu
coração estivesse sendo tomado. Quando eu começo a acreditar que vou morrer,
as imagens vêm. Uma atrás da outra, uma sequência infindável de mortes, as mais
violentas, sendo gravadas em minha mente como fogo. O cheiro de sangue e de
carne queimada repentino faz com que minha garganta se feche. Tudo parece tão
familiar que eu sinto o horror do que sou. A próxima coisa que eu sinto é um
tapa na mão direita com toda força.
- O que eu disse sobre tentar acessar o feitiço? - Persephone resmunga, indo
fechar as cortinas.
- O que eu disse sobre me dar ordens e entrar no meu quarto? - Rebato.
Ela apenas parece surpresa.
- Isso é o que eu chamo de recuperação rápida.
Eu estou escondendo o pingente de lápis-lazuli sob o suéter, então preciso
levantar os olhos para voltar a encará-la.
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- O quê? Você acha que isso me abalou?
- Eu espero que tenha abalado ou eu vou começar a acreditar que você
continua sem alma.
Reviro os olhos e faço um sinal para acender as velas pelo quarto, provando
que minha alma está regendo meu corpo perfeitamente bem.
- Pareceu um sonho bem vívido e foi aterrador por um momento, mas eu tenho
uma consciência muito clara de quem somos para me permitir ser abalada por
uma mera visão de nossas almas.
Persephone morde o interior da bochecha, parada de costas para minha janela,
agora com as cortinas completamente fechadas. Me observa como se eu fosse um
estudo, antes de seus olhos se afastarem de mim, em direção à chama da vela
mais próxima.
- Eu sempre esqueço que você também esteve no Inferno por um tempo. - Ela
diz, ainda olhando para a vela. - Me pergunto o que você viu.
Dou de ombro.
- É mais sentir do que ver. Você só vê algo se estiver lá por tempo o suficiente
para existir além das sensações.
- Como você consegue falar sobre isso como se tivesse acontecido com outra
pessoa? - Ela continua olhando para a vela, sem deixar mostrar o que sente.
- Já acabou. Machucou enquanto durou, mas agora não está mais acontecendo.
- E você não tem medo de acontecer outra vez?
- Eu não tenho medo. Nunca.
Ela finalmente olha para mim. Com desdém.
- Isso é impossível.
- O que eu tenho a temer, além de situações que minha própria mente cria?
Você mesma disse e mais de uma vez: Eu provavelmente sou a criatura mais
poderosa do planeta. Me destruir é o mais perto do impossível. E por ser a bruxa
que está viva por mais tempo, sou a bruxa com mais conhecimento. Qualquer
medo que eu possa ter não é nada além de ideias etéreas e eu não tenho nenhuma
intenção de permitir que elas cresçam dentro de mim.
Uma pausa se segue. Eu sinto que Persephone quer se aproximar de mim, mas
fica onde está. Ela é o tipo de pessoa que prefere expor a vulnerabilidade dos
outros, do que demonstrar a própria.
- Certo. - Ela diz com um movimento de cabeça. - Você não tem medo por
você. E quanto às outras pessoas? Àquelas que você chama de irmãs?
- Você está sugerindo algo?
Ela bufa.
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- Quantas vezes eu tenho que dizer que não posso saber o que vai acontecer
com exatidão?
- Você ainda quer dizer que eu devo temer por elas.
- Sentir medo é bom, Sophie. Garante a autopreservação e a consideração pelos
outros.
- Não quando medo é tudo que você sente, Persephone. - Ela fecha a cara,
então eu volto a falar sobre mim: - Eu queimei meu maior medo quando eu tinha
12 anos e depois disso não voltei a sentir medo de nada.
Ela sequer pisca, continua me observando com o semblante sério.
- Imagino como estar em sua mente por um dia, Sophie Hass. Talvez nós
fiquemos próximas o suficiente para que eu entenda você.
Sorrio.
- Você não tem medo de descobrir o que existe dentro de mim?
- Ah sim, bastante. Mas o medo em mim é combustível.
- E eu é quem sou peculiar.
Antes que Persephone possa responder, ouvimos o relógio começar a bater as
onze. Suspiro, nada feliz em ter que começar tudo outra vez. Mas ela finalmente
sai de onde estava e deixa o quarto, sem dizer nada para mim, mostrando que
absolutamente nada a impedirá de fazer o que precisa. Definitivamente não o
medo.
1º de fevereiro
Katerina
Eu consigo ouvir a risada dela cortando o ar a centenas de metros de distância.
O som continua me deixando nervosa, mas agora porque ele faz com que tudo
pareça ser muito real. A existência dessa risada faz com que meus planos sejam
viáveis e palpáveis - e coisas físicas são mais fáceis de destruir.
- Você está bem? - Olívia pergunta andando do meu lado e vendo minha
expressão.
- Cansada, frustrada, com sede e com coceira em cada parte do meu corpo.
Bem não é exatamente a palavra que eu usaria. Você?
- Fico repetindo para mim mesma que poderia ser pior; poderia estar
chovendo.
Estamos enfiadas em uma floresta ao norte de Bucareste procurando por uma
erva que Persephone diz que só cresce nessa época do ano e pode ser útil para
nos manter mais fortes. Ela mandou cinco de nós na busca, enquanto as outras
oito se dividiram entre ajudá-la a organizar as amostras de sangue na sala de
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trabalho e pegar mais amostras de sangue no correio. Pierre veio conosco porque
não suportava mais ficar em casa nos observando fazer coisas.
Eu acredito que tudo isso não passa de outro dos planos dela para nos deixar
cansadas e mais suscetíveis a soltar alguma coisa importante durante uma das
leituras de mãos que ela agora resolveu fazer todos os sábados. Ela disse que
precisa saber tudo sobre nós para que nos aproximemos de nossas almas, mas até
o presente momento não chegou perto da exposição simples e clara que Bianka
fez em 1917. A única razão pela qual eu continuo fazendo tudo que ela manda e
incentivando as meninas a fazer o mesmo é porque eu preciso entender a mente
de Persephone para poder falar com ela a altura. Além disso, eu sei reconhecer
que quem possui mais conhecimento deve dominar o poder e eu posso saber
muito sobre coisas que já aconteceram, mas o futuro continua sendo um
território inalcançável para mim, que Persephone domina.
- Gosto do seu ponto de vista otimista. Queria que ele fizesse com que
terminássemos isso logo. - Respondo para Olívia dando alguns passos para a
frente.
Um grito pelo meu nome vindo de nossa frente me faz adiantar muito mais o
passo. Ellie segue bastante adiantada junto com Pierre, Anika e Juliana. Não foi
por vontade própria que fiquei para trás com Olívia e Naomi, eu estou cansada
demais para andar tão rápido quanto as outras conseguem. A rotina estabelecida
por Persephone e mantida por Amelie, me fez descobrir qual é a sensação de estar
doente. Me sinto enfraquecida e dolorida em cada parte do corpo, como se tivesse
sido espancada constantemente por dias consecutivos - o que na verdade é uma
descrição bem precisa do que está acontecendo.
Não é como era quando estivemos presas em Cianne: a languidez fazia com
que a dor fosse quase imaginária, produto de ficar muito tempo parada. A
sensação de estar sendo puxada para o Inferno vinha como um sonho.
Extremamente perturbador, mas um sonho. No momento, a dor é a coisa mais
real que sinto e a sensação é a de estar entrando no Inferno pela porta da frente,
tendo conhecimento de todas as coisas ruins que esperam lá dentro. O que,
pensando agora, faz bastante sentido. Eu não sou uma pessoa feita para atividades
físicas intensas e definitivamente não sem tomar sangue há dias. E algo me diz
que o fato de Persephone saber disso é o que tem feito com que ela tenha
desenhado seu treinamento da forma que ele é.
- O que você acha? - Ellie pergunta quando paro ao lado dela.
Eles acharam uma clareira, ou melhor, uma saída da floresta para um rio de
água corrente e agora estão parados no limite entre a floresta e o lugar.
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- O que eu deveria estar vendo? - Pergunto, soando mais ofegante do que
queria.
- De acordo com Persephone, as ervas, mas você não está e pode adivinhar o
porquê?
Olho para ela pronta para reclamar que isso não é hora para charadas e
perguntinhas, mas seus olhos são da cor do rio e quando eu olho para eles,
entendo tudo na hora.
- O rio corre em cima das ervas. Por que ela não disse nada?
- É Persephone. - Anika responde - Ela nunca diz coisa alguma a respeito de
nada do que vai fazer, mesmo sabendo o que vamos fazer muito antes que o
momento chegue.
Naomi e Olívia nos alcançam neste momento. Observo o rio, cujas águas
correm muito rápido. Que eu saiba, a única de nós que nada bem é Kaylee e ela
não está aqui.
- Vamos testar a profundidade. - Ellie anuncia, arrancando um galho de uma
árvore próxima.
Todos nós a acompanhamos até a beira do rio e observamos enquanto ela
enfia o galho, de cerca de um metro e meio (quatro centímetros menor do que
eu) na água. Sua mão toca a água e continua seguindo até o cotovelo.
- E ainda não chegou ao fim. - Ela anuncia, se esforçando muito para que seu
braço não seja puxado pela correnteza.
- Ah, ótimo. - Resmungo - Precisamos mergulhar mais de um metro e meio
numa correnteza terrível para conseguir uma erva que Persephone precisa e nem
fomos informadas sobre.
- Pelo menos a água é cristalina e podemos ver que a erva realmente está lá.
- O que não adianta nada porque nenhuma de nós sabe nadar bem o suficiente
para chegar lá embaixo e não ser carregada. Como diabos nós vamos conseguir
essas ervas?
Um silêncio se segue enquanto Ellie se levanta. Claro que nenhum de nós
sabe como faremos isso, beira o impossível. De repente, Anika encara um Pierre
de cabeça baixa, evitando o sol.
- Nós sempre podemos mandar a cobaia. - Diz, apontando para ele com o
dedão.
Pierre se assusta e dá um passo para trás.
- Eu sou o pior nadador entre vocês! - Reclama - E eu tenho uma intuição
sobrenatural de que essa erva não se dá bem com demônios.
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- Nós não temos como ter certeza disso sem testar, não é? Você é o mais atlético
de nós e pode perfeitamente ficar em alguns minutos embaixo d’água sem muitos
danos.
- Além disso, se tudo der errado, seria a perda menos significativa. - Olivia
completa, objetiva.
- Vocês tiveram melhores oportunidades de se livrar de mim. Não fariam isso
me jogando em um rio.
- Pierre está certo. - Ellie diz, provavelmente pela primeira vez na vida - Ele é o
pior nadador e não vai servir de nada perder ele agora. O mais lógico é que a
pessoa mais alta e com menos chances de morrer desça.
Quase engasgo.
- Ellie!
- É a opção que faz mais sentido, Kat.
- Não vejo você nadar há décadas. Isso é insano.
Ela não responde a isso. Olha em volta e eu a observo considerando todas as
possibilidades.
- Não temos corda, nem cipó. Eu realmente precisava de algo para me manter
no lugar. - Ela passa as mãos pelo corpo e percebe que está usando um cinto sobre
o vestido indiano.
Arregalo os olhos.
- Ellie, isso é ridículo.
Ela interrompe o movimento de remover o cinto e olha para mim. A Ellie que
eu transformei, enfiaria o filho pelo pé aos gritos na água para que ele pudesse
remover a maldita erva. Ela colocaria sua autopreservação acima de tudo e eu
gostava disso porque não teria que me preocupar com ela. A Ellie na minha frente
não só é estranhamente altruísta, como está cansada de ser protegida. Ela sabe o
quanto é forte e sabe que não pode ser morta facilmente, então ela simplesmente
quer ir em frente e se arriscar. Mesmo que esse rio a leve até o mar.
- Kat, uma de nós tem que fazer isso e eu prefiro que seja eu.
Ranjo os dentes. Detesto como ela me deixa frustrada e como eu adoro sua
teimosia. Ela está se transformando mais em um paradoxo a cada dia.
- Quer saber? Tudo bem. Mas se você ousar não voltar, Ellie, eu juro por tudo
que há de mais sagrado ou maldito que vou atrás de você até no Inferno.
Ela tira o cinto e sorri.
- O fato de eu não estar mais lá é o que faz disso possível.
O cinto de Ellie não passa de um metro e vinte de comprimento. Quando ela
o prende no tornozelo, ele perde a circunferência de sua perna. Ela observa o rio
outra vez. Ele é muito cristalino e realmente podemos ver as ervas crescendo no
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fundo, mas não dá para ter certeza da profundidade. Então olha para trás e vê
uma pedra grande. Nem precisa falar nada e todo mundo começa a arrastar a
pedra até a margem do rio. Quando isso termina, levantamos a pedra para colocar
o cinto em cima. Para garantir a segurança, o cinto acaba perdendo mais espaço.
Respiro fundo. Repito para mim mesma que eu não vou conseguir parar Ellie e
que uma de nós precisa fazer isso.
Pierre, Naomi, Olivia, Anika, Juliana e eu nos sentamos sobre a pedra para
aumentar o peso e Ellie olha para cada um, antes de parar os olhos nos meus.
Espero ver medo em sua expressão para poder dizer que ela não pode e não vai
fazer isso. Mas o gelo deles é cristalino. Se qualquer tipo de sentimento a domina
agora, certamente não é o medo. E no segundo seguinte, ela entra no rio, com
todo cuidado possível. Juliana e Olívia, que de onde estão podem ver o rio, olham
para baixo. Mas eu não posso. Tento, mas não consigo. Espero que ouvir a reação
dos outros me dê alguma ideia do que está acontecendo.
Sinto um puxão no cinto abaixo de mim e algo em minha barriga parece ser
puxado junto. Eu odiaria perder Ellie e definitivamente odiaria perder ela de uma
forma tão ridícula. Sei que ela é quase impossível de matar, mas eu ainda prefiro
que ela esteja protegida. Ellie é... Eu preciso parar de pensar nisso. Preciso parar
de me deixar levar pelo que desejo dela ou até mesmo esperar que ela faça o que
eu desejo. Ela não é mais minha. Ela não é mais algo que eu moldei. Ela é apenas
dela agora e eu sou apenas a influência externa dos fatos que a levaram a ser o
Réquiem.
Distraída por esses pensamentos soltos a respeito de Ellie, só lembro do que
está acontecendo quando ouço o cinto se soltar. Dou um pulo junto com um
palavrão, mas logo em seguida ela emerge e eu preciso ajudá-la a subir.
Eleanor
Estou secando o cabelo enquanto observo as gêmeas correrem na chuva
quando ouço baterem à porta e achando que é Kat, digo que entre. É só o silêncio
depois que a porta é aberta que me faz me virar e descobrir que o recém-chegado
é Pierre.
- O que você quer? - Pergunto, surpresa.
Ele não responde imediatamente, parece tentar buscar uma resposta enquanto
me observa. Permanecemos parados, ele na soleira da porta, eu na janela por um
tempo ridículo. Estou prestes a escorraça-lo do quarto quando ele finalmente
abre a boca:
- Você me defendeu hoje. Por que você fez isso?
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- Não defendi você. Usei a lógica. Eu tenho menos chance de morrer, então
eu que deveria enfrentar o risco de vida.
- Não aja como se eu fosse idiota. Eu sou quase tão imortal quanto você e ainda
não se ouviu falar em vampiros morrendo afogados. Você era a mais alta do
grupo; te dou essa razão. Mas eu sou o mais atlético, como Anika disse. Eu tinha
menos chance de ser carregado pela correnteza - e se fosse, tenho um GPS mágico
que me liga a Sophie.
- Que diferença isso faz agora? Eu não fui carregada pela correnteza, que aliás
era muito menos perigosa do que parecia de fora.
Ele faz uma pausa. Caramba, ele se parece bastante com Alec. Mas ele
definitivamente tem a minha postura. Algo nele dá a impressão de que poderia
explodir em pedacinhos de gelo a qualquer momento.
- Não vou entrar em jogos com você, Ellie. Eu conheço você e eu tenho
observado você muito de perto nos últimos meses. Você ainda é cruel e consegue
agir sem misericórdia ou culpa em algumas ocasiões. É claro que seus sentimentos
te dominam, mas sua lealdade continua sendo sua característica mais tangente.
Você me defendeu hoje. Impediu as meninas de me usarem como cobaia, mesmo
que você já tenha permitido e feito parte das brincadeiras muitas vezes antes. Por
quê?
Suspiro. Pierre - junto a Alec - é o personagem principal dos meus piores
pesadelos ultimamente e sinceramente eu já teria acabado com ele há muito
tempo, não fosse pelo que Kat me disse em Nova Orleans e pelo fato de que
Persephone está convencida de que ele pode ajudar em alguma coisa. Ainda
assim, eu poderia tortura-lo por algumas horas o fazendo se afogar diversas vezes
e a parte mais perversa de mim estaria satisfeita. Mas, por algum motivo obscuro,
eu senti que não deveria fazer isso. E eu me recuso a acreditar que tenha sido
instinto de preservação sobre ele, então dou uma explicação qualquer:
- Kat. A razão é Kat. Ela se importa se você está vivo ou não.
Pierre engole isso, mesmo com o discurso sobre meus jogos.
- E você se importa com o que Kat se importa. - Ele afirma, com a expressão de
quem entendeu tudo.
Dou de ombros.
- Você acabou de falar sobre minha lealdade.
- Porque dizer a palavra que eu estava pensando poderia fazer com que você
me matasse.
Bufo.
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- Pierre, eu não sou idiota. Eu amei antes de me tornar vampira, especialmente
as crianças do orfanato. É óbvio que eu amo as meninas do Exército. Óbvio que
quero protege-las.
- Não é sobre o Exército num geral que eu estava falando, Ellie. É sobre Kat.
Ninguém nunca entendeu porque você é tão leal a ela. - Quando eu aperto os
olhos, ele prossegue: - Você é mais forte que ela. É mais poderosa. E agora você
sabe disso. Você não quer fazer parte da guerra, está fora do alcance do Inferno
e continua aqui. Por Kat.
Olho para ele como se fosse a primeira vez que o visse. Em momentos assim,
eu me dou conta de que fui eu quem trouxe Pierre ao mundo. Não de propósito
e não sem alguma resistência, mas fui eu quem o criei, de qualquer forma. Ele é
um pedaço de Inferno que cresceu dentro de mim e eu odeio ver partes de mim
nele. É como uma exibição de arte das minhas próprias características infernais.
- O que você espera? - Pergunto. - Me quebrar dizendo coisas que eu já sabia?
Eu passo tempo demais sozinha com a minha própria mente para ser
surpreendida pelas observações de outras pessoas. - Ele começa a falar, mas faço
questão de interromper. - Mas eu não sou cega. E nem nenhuma das outras 12
vampiras do Exército. Todo mundo sabe, Pierre. Especialmente Tatiana.
- Não interessa. Eu sou esperto o suficiente para saber que não faz sentido.
- E eu não? Não é só porque meus sentimentos andam abundantes que eu não
sei o que fazer com eles.
Eu percebo que estou falando alto demais quando me calo e o silêncio toma
conta do quarto. Só o som da chuva parece existir e eu começo a me perguntar
quem ouviu meu surto, calculando mentalmente quem está em casa e
agradecendo aos céus pelo quarto de Kat ficar no andar de cima.
- Eu só espero estar bem longe do seu raio de ataque quando seu coração for
partido. - Pierre completa, simplesmente.
Sorrio com um orgulho que me torna uma espécie de aberração. É sempre
bom ser o que causa medo em um demônio.
- Você faz muitíssimo bem em se proteger. O que aconteceu hoje foi uma
situação rara. Meu ódio pode ser muito feroz as vezes. Não esqueça que sou
controlada por meus sentimentos.
Ele parece pronto a sair, mas me olha dos pés à cabeça antes disso.
- Só precisamos descobrir se é pelos sentimentos mais imediatos ou pelos
sentimentos mais profundos.
7 de fevereiro
Kaylee
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- Kay?
- O que?
- Seja sincera comigo.
- Não faço promessas sem saber em que estou me metendo.
- Quais são as chances e eu sobreviver a isso tudo?
Eu olho para Amelie de lado. Ela sabe quais são as chances que ela morra, ela
não seria burra de se enfiar em uma guerra desse tamanho com o Inferno sendo
uma humana frágil sem saber que seria a primeira a ser morta em uma ofensiva
direta. Não entendo porque ela quer que eu diga isso diretamente.
- Eu ficaria surpresa se você sobrevivesse outro mês. - Respondo.
Ela faz a mesma careta que faz quando estamos treinando e eu a soco no
estômago.
- Ruim assim?
Dou de ombros.
- Foi você quem pediu sinceridade. Mas não se preocupe, você bebeu sangue
de vampiro o suficiente para transformar as próximas 10 gerações da sua família.
- Você realmente acha que eu continuo querendo que minha alma vá para o
Inferno sabendo agora o que eu sei sobre vampirismo?
- Você viu as cartas. Tem muita gente que prefere que sua alma continue no
Inferno.
- Mas eu não quero.
- Então reze para morrer antes de nossa ida ao Inferno.
Noto que ela engasga com minha sinceridade, mas sei que grande parte dela
já está acostumada a mim. Antes que ela possa dizer qualquer coisa, Persephone
entra na sala de estudos, acompanhada de Miranda, sua pupila favorita.
- Eu acho que deveríamos ao menos tentar. É uma ideia muito boa para ser
jogada fora. - A bruxa comenta para a vampira distraidamente.
Os últimos dias tem sido o maior espaço de tempo que eu vi Miranda longe
de Valentina. As gêmeas continuam grudadas em casa e se comunicando de
formas que a gente passa longe de entender, mas Valentina simplesmente não
tem o mesmo animo de Miranda para passar horas presa na sala de estudos de
Persephone, conversando e estudando, sem ser apta a fazer feitiços.
- Continuo achando que a resposta está aqui. - Miranda responde - Se tem a
ver com sangue, está na Romênia.
As recém-chegadas parecem perceber só neste momento que estamos na sala
de estudo, em banquetas na fileira da frente. Miranda abre um sorriso tranquilo,
mas Persephone nos observa com atenção. Amelie está a centímetros de mim,
escrevendo a resposta para uma carta, enquanto eu parei de catalogar as amostras
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de sangue que recebemos no dia anterior, para observar a entrada delas. O olhar
de Persephone me deixa nervosa automaticamente. Às vezes eu me dou conta de
que ela pode ver o futuro e cada célula do meu corpo sente vontade de sair
correndo para o lugar mais distante possível.
- Como vai o trabalho? - A bruxa-vidente finalmente pergunta, parada onde
estava.
- Tudo certo. - Respondo - Mais 100 amostras chegaram ontem. Kat e Ellie já
foram para Graz?
Ela concorda com a cabeça.
- Hoje cedo. Foram de carro para chamar menos atenção. Devem estar perto
da Hungria agora, talvez já dentro.
A família de Persephone é enorme e influente. Além de bastante rica. Tendo
escondido os corpos dos pais pelos 7 dias entre a morte deles e seu aniversário de
18 anos, Persephone assumiu a guarda de Selene e toda a herança da mãe dela,
o que inclui a casa enorme e dois carros. Ellie, Sophie e eu aprendemos a dirigir
há alguns anos, enquanto Persephone nunca teve tempo, então acabamos sendo
quem usa os carros com mais frequência.
- E você realmente acha que o grimório de Jocelyn vai ajudar? - Pergunto.
Amelie para de escrever e olha para Persephone com tanta curiosidade quanto
eu. Até mesmo Miranda, que tinha ido para o armário de poções procurar por
algo, se vira e encara a bruxa.
- Não tenho como saber. - Persephone responde, com sinceridade. - Mas a
verdade é que Jocelyn era extremamente esperta. Ela enganou a Morte por quase
10 anos, fazendo com que parecesse que a intenção de se tornar vampira era
exclusivamente de Kat. Ela fez de tudo para que Kat nascesse numa janela e que
por isso seu nascimento tivesse significado. O nascimento de Kat teve tanto
detalhes complexos e calculados, que mesmo que Kat não fosse entregue ao
Inferno, ela seria uma bruxa amaldiçoada. A bruxa que fez esse tipo de coisa
definitivamente sabe algo sobre como sair e entrar do Inferno intacta.
- E se ela não souber? - Amelie pergunta - E quanto aos outros grimórios que
estão em Graz? Os livros das bruxas de Cianne?
Amelie recebeu uma cópia dos diários de Kat, atualizado e organizado por
Olívia e o leu em dois dias. Agora ela simplesmente segue a norma e nos enche
de perguntas.
- Não sei, mas uma coisa de cada vez, certo? - Persephone diz, indo até Miranda
no armário de poções. - Se eu acreditar que as bruxas Petry tiveram o
conhecimento que eu preciso, eu vou pessoalmente à cabana em Graz, fazer as
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pesquisas necessárias e pegar os objetos certos. Quanto às bruxas de Cianne...
Não me entenda mal, Kaylee, mas elas agiam como amadoras.
Dou de ombros.
- Elas morreram graças a uma epidemia não controlada de tifo. Posso ver o
amadorismo delas com toda clareza.
- Eu digo em relação ao que pretendiam fazer à própria cidade. A existência de
um vampiro deve-se primariamente a energia infernal. Tentar canalizar essa
energia por tanto tempo, sendo que a união dos clãs estava em risco... É o mesmo
que convocar o Inferno para tomar conta da cidade.
- O Inferno faria um trabalho melhor em manter Cianne intacta do que elas
fizeram.
Persephone me olha enquanto pega um kit com poções e traz na minha
direção.
- Você as ressente?
- O que você acha?
- Não sabia que vampiras podiam guardar ressentimentos.
Dou de ombros.
- Não é bem um ressentimento. É só que, se eu pudesse matá-las outra vez, de
forma mais dolorosa, eu o faria.
Amelie empalidece ao meu lado e eu finjo não perceber.
- Você acha que elas saíram pelas janelas? - Persephone pergunta, com sorriso
e olhar conspirador.
- Talvez. - Respondo sinceramente - Eu não as subestimaria, nem as
superestimaria. Elas possivelmente seriam capazes de encontrar a janela, mas não
posso dizer com certeza que seriam inteligentes o suficiente para saber o que
acontece com almas na dimensão física.
Persephone concorda com a cabeça.
- Talvez Cianne seja literalmente uma cidade fantasma agora.
- Espero nunca ficar tão entediada que queira voltar lá para conferir.
Persephone ri e finalmente deposita a bandeira de poções sobre a bancada à
minha frente. Miranda a acompanha, fazendo a mesma coisa com outra bandeja
de poções. As poções são guardadas em tubinhos de ensaio bem parecidos com
os que contém o sangue que eu estava catalogando. Não fosse a diferença dos
armários e a catalogação, eles poderiam facilmente ser confundidos.
- Amelie. - Persephone chama, depois que a garota já voltou a escrever. Amelie
olha para ela e ergue a sobrancelha. - Se você pudesse escolher um sentimento,
ou melhor qualquer reação humana, e engarrafa-la para não voltar a senti-la
nunca. Qual seria?
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Amelie pisca.
- Medo. Bem, aquele medo desesperador.
- A resposta de uma lutadora. - Persephone diz. A seu lado, Miranda está com
um sorriso misterioso que mostra que ela sabe de tudo que Persephone pretende.
- Quanto tempo você acha que sobreviveria sem sentir medo de nada?
Amelie ri e me lança um olhar.
- Pouco. Se eu não tivesse medo de morrer me enfiaria em coisas muito mais
perigosas do que já faço agora. O que eu realmente queria era não ter medo de
enfrentar as coisas que eu sei que terei que enfrentar um dia. Não ter medo das
consequências dos meus próprios atos.
- Isso explica porque você se batizou com sangue. - Miranda comenta,
enquanto Persephone fuça a bandeja de poções que a vampira trouxe.
Persephone finalmente alcança um potinho com líquido escuro e o ergue na
direção de Amelie.
- Isso inibe o medo por mais ou menos 36 horas. Beba uma vez só, no
momento em que sentir mais medo, especialmente se isso acontecer durante uma
lua cheia.
- Isso é bem específico. - Amelie diz, encarando o tubo, sem coragem de pegar.
- Sei o que eu digo. - Persephone completa. - Sua vez, Kaylee. Se você pudesse
trazer um sentimento de volta, qual seria?
Ela fala isso tão rápido que me desconserta. Quando consigo processar o que
ela disse, fico confusa.
- Por que eu iria querer apenas um sentimento de volta?
- Porque em breve, você terá todos eles. Considere um teste.
Me calo. Não gosto disso, não mesmo. Sei que estou lutando para ter minha
alma de volta, mas tenho me concentrado em lidar com os efeitos dela depois
que recebê-la de volta.
- Qual é, Kaylee? - Miranda diz, me incentivando - Qualquer sentimento
mesmo. Até mesmo a felicidade pura.
- O que tem de puro na felicidade induzida por poções? Além disso, não sou
estúpida. Se aprendi qualquer coisa observando os outros sentindo é que
qualquer sentimento possui nuances do seu exato oposto. Sentir é paradoxal.
Não é possível amar sem medo, odiar sem tristeza, adorar sem repulsa. Quando
minha alma voltar eu pelo menos terei diversos sentimentos para equilibrar, uns
neutralizando os outros. Jogar um sentimento no vácuo completo da minha
alma... Não, obrigada.
Persephone e Miranda se entreolham por um instante. Começo a me
perguntar quanto tempo elas têm passado juntas, já que elas conseguem se
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comunicar com o olhar. Miranda volta a olhar para mim, com os olhos
brilhando.
- Sophie estava certa sobre você. - Diz, delicadamente.
- O que Sophie tem a ver com isso?
- Ela acha que você será a primeira a receber sua alma de volta. - Persephone é
quem responde. - Simplesmente porque você não quer.
Reviro os olhos.
- Sophie precisa parar de achar que sabe de tudo.
Miranda ri e Persephone dá de ombros.
- Eu acredito que quando a pessoa está certa, ela tem todo direito de deixar
isso claro.
Antes que eu possa responder, Amelie ofega e nós três olhamos para ela.
- O diamante. - Ela diz meio engasgada.
Olhamos para o colo de Miranda, onde a pedrinha azul repousa. Ela só
continua azul por alguns segundos, porque o que fez Amelie engasgar é o fato de
que uma mancha escura está crescendo e tomando conta da pedra. Puxo o
pingente de rubi debaixo da blusa para descobrir que a mesmíssima coisa está
acontecendo com minha pedra. Miranda me encara.
- Está sentindo isso?
Concordo com a cabeça.
- É como uma dor. Como algo atravessando meu corpo abaixo do estômago.
Mas é leve como uma lembrança, como a dor que você sente com o sonho.
Eu ainda estou segurando o rubi, então quando ele fica mais pesado, eu sinto
e o deixo cair.
- Que diabos é isso, Persephone?
Os olhos de Persephone estão sem foco e sua pele está tão pálida quanto papel.
Nunca a vi tão frágil ou tão dominada pelo próprio medo. Ela sabe de algo. Não
vai admitir em voz alta, mas sabe, não só do que está acontecendo, mas também
do que vai acontecer.
- Persephone! Diga o que você sabe agora.
Seus lábios tremem quando ela dá a resposta mais vaga possível:
- Alguém está sangrando.
Szeged, Hungria
Katerina
Eu me consideraria acostumada a ser acordada por minha própria dor.
Quando você viaja a pé por anos e dorme em clareiras de florestas de chão duro
ou em cima de árvores, você se acostuma a ser despertada por todas as partes do
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seu corpo em agonia. Em comparação à sensação que eu tenho ao ser acordada
no meio da viagem até Graz, essas dores antigas parecem carícias.
Ellie é uma boa motorista e teve uma boa noite de sono ontem, então decidiu
dirigir direto de Bucareste a Graz, sem medo de se cansar. Eu, por minha vez,
estava exausta. A pequena excursão seria uma oportunidade de passar 48 horas
sem os treinamentos exaustivos. E Persephone ainda me deu uma bolsa de sangue
inteira, dizendo que eu precisaria estar bem alimentada. Por isso tudo, com
menos de duas horas de viagem de carro eu peguei em um sono profundo e dormi
como um anjo... Até ser acordada ao ter uma barra de ferro atravessada na
barriga.
A dor me desnorteia por um instante. Nem entendo como posso estar
acordada. Não consigo ver nada através da névoa que se forma em meus olhos.
Esqueço onde estou ou o que deveria estar fazendo. Quando o instinto de
sobrevivência finalmente prevalece e grita dentro de mim para que eu saia dali,
percebo as três coisas principais ao meu redor: Primeiro, estamos fora da estrada
agora, entre duas árvores em um campo. Segundo, a barra de ferro enfiada em
minhas entranhas entrou precisamente no meu lado do carro, então é impossível
que tenha sido um acidente. Terceiro, Ellie está chamando por meu nome, com
toda espécie de desespero na voz.
Tento responder, mas o ferimento me impede de falar qualquer coisa. O ruído
rouco que sai de mim é suficiente para que Ellie perceba que eu estou viva e
suspire de alívio. Ao invés de abrir as janelas escuras e deixar a luz do fim de tarde
entrar para poder me ver, ela usa a luz do celular. Afasta as mechas de cabelo
suado do meu rosto com cuidado e sussurra:
- Um homem no meio da estrada estava carregando uma barra de construção
de ferro enquanto atravessava a rua. Pensei que ele fosse chegar ao outro lado,
mas ele se virou e enfiou a barra de construção pela janela do carro. Ainda
consegui dirigir uns dois quilômetros para cá, mas ele está vindo. Precisamos sair
daqui, Kat.
Abro os olhos, pretendendo gritar que ela está louca, mas a tentativa faz com
que a dor piore em centenas de vezes. Tudo que consigo dizer, entre engasgos, é
o nome de Ellie esperando que ela entenda a súplica, demonstrando que não é
hora para uma fuga.
- Kat. - Ela chama com uma tentativa de firmeza quando eu gemo - Kat. Me
escute. Eu vou puxar a barra para fora. Não encostou no seu coração e nem está
perto de desmembrar você. Te levo até o humano mais próximo e até onde eu
me importo, você pode destruir uma cidade inteira para se recuperar, mas não
podemos ficar aqui. Ele está vindo.
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Começo a chorar. Eu pensaria em quão estranho isso é se não fosse por toda
dor - o motivo pelo qual eu choro. A dor que eu sinto é tão profundamente física
que deixou minhas reações biológicas descoordenadas. Eu não chorava desde que
estava viva. Quando consigo abrir os olhos e afastar as lágrimas, Ellie está olhando
para mim com toda a preocupação do mundo no olhar. Sou eu quem não tenho
alma e eu não tenho a metade da coragem que ela tem. Engulo em seco e faço
um sinal com a cabeça. Precisamos fazer o que ela disse. Eu provavelmente vou
desmaiar de um jeito ou de outro. De qualquer forma, é tarde demais quando
Ellie vai em direção à porta. Antes que ela alcance a maçaneta o vidro do parabrisa é estilhaçado e a barra de ferro de construção é arrancada violentamente de
dentro de mim. Eu desmaio ao som do grito de Ellie.
Acordo com gotas de sangue humano gotejando sobre minha boca. A primeira
coisa que eu reconheço é o cheiro. Se a terra suja de sangue é minha lembrança
mais primitiva, o cheiro das tochas é uma recordação de infância. O chão
aquecido pelo círculo cerimonial e pelas tochas é como um abraço de mãe, como
me deitar nos braços acolhedores de um amante. Um movimento me traz de
volta a realidade, a dor me mostra que ainda estou machucada. Abro os olhos e
descubro que um corpo com um corte no pescoço está sendo segurado sobre a
minha cabeça. Os olhos em pânico na vítima me fascinam e eu estendo os braços
para alcança-la. De repente, todas as pessoas em volta do círculo começam a gritar
como uma torcida em fúria e meus instintos primitivos de ataque se aguçam. É
como se fosse 1844 outra vez.
Eles o chamam de Cercului Semilună - o Círculo Crescente. Ele só acontece
em duas ocasiões: quando um novo líder do clã precisa ser eleito e quando um
novo membro quer entrar no clã. Eles se reúnem na primeira lua crescente do
mês, fazem um círculo com tochas e ferem o vampiro em um lugar que ele
escolha. Depois de sangrar por alguns minutos, o vampiro é solto no meio do
círculo, junto a uma presa e tem que correr atrás dela para se regenerar, junto ao
coro de gritos dos vampiros do clã. Caso o vampiro desmaie antes de conseguir
o sangue da vítima, ele fica à mercê do clã, geralmente para ter o corpo destroçado
e os ossos jogados aos lobos. Quem consegue vencer o círculo, ganha uma cidade
inteira para destruir em um banquete. Ou ganhava. Não sei bem como ficam as
coisas no século XXI.
Isso não é um Círculo Crescente regular. Para começar, não é lua crescente - a
lua é um fiapo minguante no céu. Depois, eu não estou tentando entrar no clã,
ou me tornar líder, nem escolhi onde seria machucada. E eu duvido muito que
eles costumem enfiar barras de ferro nas entranhas de outros participantes do
Círculo. Mas para ser justa, eu fugi dos meus deveres com o clã quando fui
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ameaçada por ter sido transformada sem sangue e anos depois levei Deyah, a
segunda no comando, embora em um truque que resultou na morte dela pouco
tempo depois. Claro que eles não deixariam isso barato ou me receberiam de
volta como um filho pródigo que retorna para casa. Eu deveria estar feliz por não
ser um bando de ossos atirados aos lobos neste momento.
Eu nem tenho tempo de pensar em porque eles não me mataram. A garota
que era segurada acima de mim é solta e começa a correr pelo círculo, sendo
jogada de volta para dentro sempre que tenta escapar. Me levantar não é fácil, eu
ainda estou sangrando e com um buraco na barriga. O machucado não me
mataria, mas a perda de sangue provavelmente. Me forço a reunir todas as forças
que tenho, que são poucas, e consigo ficar de pé após algumas tentativas. Digo a
mim mesma para lembrar de agradecer a Persephone, sem o treinamento físico
que ela inventou eu não conseguiria levantar. Eu poderia planejar meu ataque,
estabelecer o que precisava fazer em alguns passos, mas quando é você, uma
vítima sangrando e um círculo de pessoas soltando gritos guturais, você se lembra
da besta que é por dentro.
Salto em direção à presa. Até mesmo a incidência do vento contra minha
barriga faz com que a dor me cegue. Resolvo usar os outros sentidos, antes que
minha cabeça me falhe. O cheio de sangue vem da minha esquerda e o
movimentos dos gritos indica que a garota acabou de tentar fugir a alguns passos
de mim. Sigo os gritos. Claro que ela não está mais lá, mas sua corrida deixou
um rastro de cheio de sangue que faz minhas veias pulsarem de desejo. Não é tão
bom quanto poderia ser, já que o sangue escapa mais rápido pelo ferimento e eu
me sinto mais fraca. Mas não posso permitir que o ferimento me domine, não
devo estar tão longe. Sigo o rastro da presa por minutos, tentando andar o mais
rápido que posso.
De repente, os gritos se silenciam e a expectativa do Círculo cresce. Imagino
que devo estar perto da presa, mas se estivesse estaria sentindo o cheiro ou o calor
dela. Aguço os ouvidos. Consigo ouvir dois corações batendo diferente do resto
do círculo, mais rápido. A ilusão sobre o começo da minha vida como vampira é
quebrada. Ellie está a alguns passos de mim, respirando e esperando. Eles não a
mataram. Não poderiam mesmo que quisessem, mas me surpreendo por ela estar
ali. Pensando no que poderia acontecer com ela se eu fosse morta esta noite, me
concentro mais uma vez em encontrar a presa. Assim descubro porque todos
pararam de gritar. A presa parou de correr e se sentou no meio do Círculo,
chorando. Minha cabeça está leve e mal sinto meus pés, mas sei que posso fazer
isso. Um último salto.

111

A ataco no ferimento. Não tenho tempo de mordê-la, então simplesmente
sugo do corte no pescoço. É melhor do que a primeira vez que bebi depois de
quase dois anos em Cianne. O sangue dela acaba com a dor e faz meu corpo
vibrar enquanto regenera. Quando termino e seu corpo cai ao meu lado, eu
quero mais. Não bebia sangue direto da fonte há meses e há tempo demais tinha
uma presa adulta só para mim. Lanço um olhar feroz a um dos cantos do círculo
exigindo que abram espaço para que eu passe.
- Deixem ela ir. Ela voltará pela outra. - Uma voz brada no canto oposto.
Mal o círculo se abre, eu começo a correr. A cidade mais próxima é longe
demais, mas uma fazenda se interpõe no caminho e existe gente o suficiente lá
dentro para que eu fique satisfeita. Deus, eu tinha esquecido da sensação de ser
responsável por uma destruição completa. Só tenho conhecimento dos gritos e
do sabor do sangue pelo que parece tempo demais. Cerca de quinze pessoas e eu
me sinto uma pequena praga, destruindo todas em questão de segundos.
Quando me dou por mim, estou sentada no chão com as duas pernas esticadas
em minha frente. Sou uma bagunça sangrenta com vestes destruídas e
inutilizáveis e demora um pouco para que eu volte a meu estado normal e me dê
conta de tudo. Meu nome é Katerina Petry. Fui transformada em vampira em
1844 em um ritual de sacrifício. Lidero um Exército de treze vampiras na guerra
para recuperar nossas almas do poder do Inferno. E neste exato momento, o clã
que jurou acabar comigo está em posse da única coisa terrena que poderia me
destruir.
Bucareste, Romênia
Louise
Uma reunião em nossa casa foi marcada no exato segundo em que as pedras
escureceram po completo. Quando todas as que restaram em Bucareste chegam
e nos damos conta de que a ferida é Kat, Ellie ou talvez as duas, todas nós, ao
mesmo tempo culpamos Persephone. É claro que enviar Kat e Ellie sozinha para
Graz em busca de um grimório era perigoso. Nós nunca sequer saímos de casa
em um grupo menor de cinco, imagina atravessar dois países?
- Eu precisava do resto de vocês e, que droga, elas estavam de carro e protegidas
de feitiços de localização. Isso foi tão planejado que eu não consegui prever. Persephone responde, depois de ser confrontada por Charlottie.
- É a Romênia! Claro que Kat estava em perigo! - Anika devolve. - E Ellie pode
ser quase indestrutível, mas ela é uma só. E já que elas estão protegidas de feitiços
de localização, teremos uma ótima sorte as encontrando agora.
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Uma nova rodada de palavras gritadas e de acusação segue a isso. Nós ficamos
completamente perdidas sem Kat, esse é o problema. Ela não deveria ter saído de
Bucareste. Naomi também é uma Petry, ela tinha tanto direito de sangue de pegar
as coisas na cabana quanto Kat. Sem falar que eu ainda não acredito que ela fez
um feitiço tão poderoso para nos unir. Se o que quer que tenha acontecido em
Kat causou aquele tipo de dor em nós, nem posso imaginar o que acontecerá se
uma de nós morrer. De repente, Sophie ergue a mão no meio do caos e com um
movimento, bate todas as portas do andar de baixo. Todas nós nos calamos.
- Ótimo. - Ela anuncia, sorrindo. Pela lógica, Sophie é a terceira em comando.
E é melhor ela do que outra pessoa. - Uma coisa de cada vez agora. Nos diga
absolutamente tudo que você sabe sobre o que aconteceu, Persephone.
Persephone suspira.
- Elas foram atacadas no sul da Hungria, mas por alguém que vinha seguindo
elas desde que saíram de Bucareste. Foi alguém que Kat conhece, alguém que
esteve na vida dela há muito tempo e que levará as duas para um lugar que é
seguro para eles, de volta para a Romênia. É tudo que eu sei dizer.
- Vou deduzir que foi alguém do clã romeno. Talvez o clã inteiro. A última vez
que Ellie avisou onde elas estavam elas tinham acabado de passar pela fronteira
da Hungria. Isso foi duas horas antes das pedras escurecerem.
- Espera. Ellie está com o celular? - Olívia pergunta, com a voz tímida, sem
vontade de interromper.
- Estava. Ela não atendeu quando eu liguei, então imagino que tenha o
perdido.
- O celular dela estava conectado à internet?
O rosto de Sophie se ilumina.
- Sempre está. Se ela tinha área onde estava, provavelmente está sim. Você acha
que consegue rastrear?
- Sim. Vou pegar o notebook. - Ela diz, antes de correr em direção às escadas.
Sophie volta a olhar para nós e nos avalia em silêncio.
- Se Olívia conseguir rastrear o celular, nós precisamos de um grupo para ir até
lá e começar a rastreá-las até o “lugar seguro” que eles irão leva-las.
Concordamos, esperando ordens dela. É melhor isso do que começar a brigar
outra vez.
- Pelo menos, as pedras voltaram ao normal. - Amelie comenta a alguns passos
de mim. - Quem quer que seja parou de sangrar.
- Isso pode não ser um bom sinal. - Digo - Pode significar que ela está morta.
Fazenda Előérzet, Hungria

113

Katerina
Preciso lembrar a mim mesma várias vezes que Ellie é indestrutível para me
convencer de que preciso de um banho e de roupas novas antes de enfrentar o
clã. A família que acabei de matar tinha uma criança de uns 12 anos, então,
consigo arranjar um adorável vestido branco sem silhueta. Após um banho
quente, prendo o cabelo em um rabo de cavalo alto. Me olho no espelho. Não
existe aparência que possa me fazer me sentir pronta para enfrentar o clã, mas
eles não precisam perceber meu despreparo.
Eu voltei à Romênia por livre e espontânea vontade, duas vezes, após ter
prometido que nunca mais voltaria. Isso foi quase como pedir para que me
perseguissem. A pior parte é que eu estou livre. Eu poderia simplesmente fugir
para o local seguro mais próximo e deixar que Ellie escapasse do seu próprio jeito
e voltasse para mim. Mas eles sabiam que eu voltaria. Eles não são idiotas. Vou
voltar, assumir minha traição e colocar minha cabeça embaixo da guilhotina se
for preciso. Só não vou abandonar Ellie.
Procuro por algo que possa me ajudar, mas é claro que provavelmente nada
no mundo me ajudaria a vencer o implacável clã romeno. Soltando o cabo do gás
de cozinha, coloco fogo na casa de fazenda, assim que deixo ela, sem olhar para
trás. É algo que já fiz diversas vezes, mas que ainda não tinha feito neste milênio.
Parece estranho, depois dos meses de desintoxicação, ter matado quinze pessoas
de uma vez só. É bom, mas não tão bom quanto seria se eu não ficasse pensando
sobre como acabo de fazer exatamente o que o Inferno achava que eu faria
eventualmente.
Sigo o caminho de volta que fiz me orientando por meu próprio cheiro. São
quase três quilômetros e eu sigo devagar, pensando no que fazer. Todos os
pensamentos me levam para a mesma conclusão: O melhor que posso fazer é
enfrentar a morte de cabeça erguida. Quando alcanço o círculo, ainda com as
tochas acessas de forma dramática, a primeira coisa que vejo são os lobos, que
parecem agitados como se tivessem acabado de comer. Aperto o passo, pensando
no improvável, mas assim que invado o círculo vejo Ellie de pé, com os braços
cruzados, entre dois brutamontes. Ela tem uma mancha enorme de sangue na
camiseta e está bem suja de terra, mas parece intacta.
- Kat! - Ela solta, quase como um clamor e todo mundo percebe que eu cheguei.
O silêncio toma conta do grupo de vampiros e apenas as mordidas e rosnados
dos lobos podem ser ouvidos. Eu sempre achei perturbador usarem lobos para se
desfazer dos corpos dos mortos. Mas considerando que qualquer membro do clã
romeno morre violentamente, um funeral tão violento faz bastante sentido.
Observo os vampiros que permanecem em círculo ao meu redor. Com uma
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olhada rápida, consigo contar doze homens e dez mulheres, de diversas etnias e
tamanhos. Alguns rostos são conhecidos, mas a maioria deles não é. O clã
romeno é bem diversificado, mas consegue permanecer uniforme em noites
como a de hoje. Me pergunto quanto tempo eles passaram planejando este ataque
e por quanto tempo nos seguiram antes de colocar ele em prática. Estamos fora
da Romênia, em um território desconhecido da Hungria. É improvável que tudo
seja feito aqui. Como ninguém faz nada por um bom período de tempo, resolvo
tomar a dianteira:
- Então, onde está o líder do clã? Imagino que tenhamos o que conversar.
Uma risadinha toma conta do grupo e um espaço é um homem de quase dois
metros de altura toma a dianteira. Suspiro, reconhecendo seu rosto. Serkan é um
dos homens mais violentos que já conheci. Ele era conhecido por desmembrar
vítimas e se alimentar dos membros arrancados, na frente da vítima viva. Depois
apenas deixá-las sangrar até a morte. Perto dele, os assassinatos que cometi em
Paris parecem brincadeira de criança.
- O que aconteceu a Micah? - Pergunto quando ele para na minha frente.
- Conflitos de opinião. - Serkan responde com a voz rouca e um sorriso
psicótico no rosto - Sete séculos como vampiro e ele não aprendeu que não se
questiona o Inferno.
- Isso é discutível. Mas definitivamente não se deve mexer com adoradores
cegos do Inferno. Eles podem ser terrivelmente teimosos em suas crenças
absurdas.
Risadas irônicas e rosnados são ouvidos. Eles veem minhas palavras como o
esperneio de uma criança, a frágil tentativa de defesa de uma presa qualquer.
Prefiro nem me permitir afetar por isso.
- Você ficará satisfeita em saber - Serkan prossegue - Que ele hesitou em matar
você quando ficou sabendo que voltara à Romênia. Acreditava que estava
destinado a grandeza e que você poderia ser a chave para isso. Ele achava que o
prestígio no Inferno tinha ficado ultrapassado e que fazer o Inferno tremer era
mais importante que o legado de sangue que tinha criado.
- Tão triste que justo quando Micah entendeu tudo, ele tenha sido morto.
Espero que eu me lembre dele quando estiver negociando os acordos.
- Você realmente acredita que esse seu plano vai levar a algum lugar?
- Não dediquei mais de cem anos a nada, Serkan.
- Você costumava ser um membro tão importante do clã, Katerina. Uma
vampira tão violenta, tão talentosa. Você nasceu para ter prestígio no Inferno e
era admirada por todos. Uma garotinha, nascida para ser vampira e realmente
uma vampira em todos os sentidos mais plenos. Por que abrir mão disso?
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Suspiro. Poderia responder a ele com todos os detalhes sobre toda a minha
existência e como ela foi injusta desde que minha mãe planejou me conceber.
Mas eles não precisam ouvir isso ou saber disso. Porque mesmo que apresentasse
os argumentos mais convincentes, o máximo que despertaria neles era fúria. O
clã romeno é um grupo extremamente ligado a seus carcereiros - exatamente os
vampiros que o Inferno queria.
- Seu plano é me entediar até a morte? Não sinto nostalgia dos tempos de clã,
Serkan. Meu Exército me ensinou o que a palavra realmente significa.
Me forço a não tirar os olhos de Serkan para olhar para Ellie, que noto se
mover onde está. Quero enviar segurança para ela, mas me recuso a perder meu
momento de firmeza. Serkan cruza os braços.
- Eu estou... Ganhando tempo, na verdade.
- Para quê? O clã romeno não é exatamente conhecido por evitar a tortura, só
por prolongá-la.
Mais risadinhas e rosnados seguem isso.
- Você está certa. Nós não esperávamos que você sobrevivesse ao Círculo, mas
mesmo sobrevivendo já estaria morta agora... Se não tivesse vindo acompanhada
por ela. - Ele aponta para Ellie com o dedão e eu finalmente me atrevo a olhar
para ela.
O lábio inferior de Ellie treme por um milésimo de segundo, mas o resto de
sua linguagem corporal demonstra a segurança que eu duvido que ela tenha.
Nunca foi minha intenção ser morta de forma violenta na frente dela, mas eu
fico satisfeita por ter sido ela a vir comigo. Se alguém pode fugir, esse alguém é
ela.
- Ellie? - Pergunto, com curiosidade.
- Ela matou quatro de nós e feriu todo o resto em um ataque de fúria quando
você correu do Círculo. Sem piscar. Sou até puritano demais para falar sobre as
coisas que saíram da boca dela, as ameaças. O que ela prometeu fazer às nossas
almas caso encostássemos os dedos de você. Eu poderia agir como se fossem
promessas vazias, como quando você as faz, mas eu não subestimo o Réquiem.
Você não enfurece alguém que pode te matar sem mover um dedo. E a sua morte
pode fazer com que ela cause uma destruição sem precedentes.
Envio um sorriso orgulhoso a Ellie e um princípio de sorriso cruza o rosto
dela, mesmo ela parecendo abalada demais para sentir satisfação pelo que fez.
- Algum tipo de inteligência continua em sua cabeça, veja só. E você ainda
subestima meu poder de fazer coisas incríveis.
- Mesmo? Você pega os créditos da existência do Réquiem para você?
Dou de ombros.
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- Fui eu quem a batizei.
Serkan balança a cabeça.
- Você é exatamente como Micah e terá o mesmo fim, em breve.
- Você acaba de dizer que não vai enfurecer Ellie, então não podem me matar.
Acabe com as ameaças vazias enquanto a noite ainda está alta e vocês podem
retornar para onde vieram nas sombras.
As risadas e rosnados que se seguem são ainda mais altos e é como se o clima
do Círculo se reinstalasse.
- Ah, Katerina. - Serkan diz com a voz soando ainda mais rouca - Nós vamos
matar você. Só precisamos descobrir como matar Ellie antes.
Bucareste, Romênia
9 de fevereiro
Juliana
O que você leva para uma cidade à qual você nunca foi e que não faz ideia do
clima que tem para uma busca que você não sabe como vai acontecer? Suspiro e
enfio duas calças jeans e quatro camisetas em uma bolsa de mão. O que quer que
eu precise além disso eu compro no processo. Coloco também dois pares de
sapato, roupas íntimas e outras coisas básicas, sem me preocupar com organização
nenhuma, já que a mala enorme vai quase vazia. Estou acostumada a ir de uma
cidade para a outra deixando tudo para trás ou destruindo todo vestígio de mim
no lugar. Estar viajando apenas por alguns dias - eu espero - em uma missão e ter
“um lar” para retornar é um conceito estranho, mesmo que nós tenhamos
diversas casas em vários lugares do mundo.
Sophie, Charlottie, as gêmeas, Olívia, Kaylee e Amelie foram até o lugar onde
o celular de Ellie foi perdido e começaram a rastrear o grupo que as sequestrou,
com certa dificuldade. Eles já voltaram para a Romênia, mas é estranho como
um país pequeno se torna gigante quando você precisa encontrar um pequeno
grupo de pessoas. Sophie disse que o clã costumava se concentrar nos Cárpatos
e Persephone sugeriu deixar Bucareste e seguir para o norte. A família dela é de
Piatra Neamț, uma cidade completamente bruxa e de solo sagrado; mas
Persephone tem uma casa de campo nos arredores e ela pareceu o quartel general
mais lógico. Além disso, você nunca subestima a importância de ter mais bruxas
do seu lado.
Fecho meu quarto com chave e vou para o andar de baixo, onde marcamos de
esperar enquanto Sophie pega o carro. Na sala estão apenas Pierre e Anika, a
segunda no sofá com um livro sobre as pernas e os pés sobre uma mala lilás,
enquanto o primeiro está sentado no balcão da cozinha, com uma mala do lado,
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parecendo entediado com o celular na mão. Me sento ao lado dele fazendo-o
erguer os olhos e colocar o celular de lado. Quando ele olha para mim eu já sei
que me tornarei seu novo joguinho.
- Você tem falado com Alex ultimamente? - Ele pergunta, me surpreendendo
com o tema da pergunta.
- Não, por que? Ela tem tentado falar com você?
- Não, não. Eu só não achava que ela é do tipo que fica quieta por muito
tempo.
- Ela me mandou várias mensagens nos primeiros dias, mas depois que
encontramos Persephone, foi parando aos poucos, até desistir por completo.
- Não acredito que você está desconsiderando sua irmã desse jeito, Juliana
Mayfair.
Reviro os olhos. Alexandra me encheu o suficiente para que eu desistisse da
minha firmeza e a apresentasse a Pierre como um presente de despedida, dois
dias antes de virmos para a Romênia. Àquela altura ela só tinha conhecido Louise
e Kat, que ficou tão curiosa quanto Alex é ao saber da existência da minha irmã
mais nova. Pierre adorou conhecer Alex especialmente porque ela provavelmente
foi a pessoa mais sensível aos charmes dele que já existiu. Ela só não se apaixonou
no exato momento em que ele sorriu para ela, porque sabia sobre ele ser um
demônio sexual e estava pronta para aquilo. Ainda assim, toda vez que ele falava
ela abaixava os olhos com timidez e só se atrevia a olhar para ele quando ele estava
olhando para mim. Mas ela observava nossa conversa com a mesma atenção que
eu observava suas reações. E agora sempre que conversamos o tema da conversa
se torna Pierre. É bom que tenhamos nos falado pouco nas últimas semanas.
- É uma forma de mantê-la em segurança. - Respondo.
O semblante de Pierre escurece.
- Não existe segurança para quem tem sangue em comum com vocês, Juliana.
Não existe salvação.
- Você acha?
- Eu sei. O ataque a Kat e Ellie foi influenciado pelo Inferno. Foi bem calculado
demais para ter sido planejado por um clã tão selvagem quanto o romeno.
Me ajeito na cadeira.
- O que você sabe?
- De nada. Se eu soubesse não estaria falando sobre tão abertamente. Ao
contrário de vocês, que recuperaram seu livre arbítrio quando Kat se associou
com a Morte, eu continuo sendo uma criatura do Inferno e obrigada a seguir as
ordens deles. Mas eu desconfio dos planos deles. Conheço o Inferno melhor do
que gostaria.
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- Toda vez que você diz algo assim eu me pergunto porque Kat ainda te mantem
aqui. Até onde a gente sabe o Inferno pode estar usando você para descobrir
nossos planos e planejando um ataque violento para breve.
- Eles não podem me usar sem que eu saiba e Kat é arrogante demais para se
livrar de mim. Ela não me considera um risco, mesmo que o resto de vocês
considere.
- Kat é louca, essa é a verdade. - Suspiro - Mas nós a escutamos por acreditar
que ela sabe mais do que nós sabemos, o que, de certa forma, é verdade. Ainda
não vi Kat errar nas decisões que tomou, então tenho que confiar na escolha
dela, mesmo que envolva você.
Pierre bufa.
- Não vou me ofender por você confiar em Kat, mas não confiar em mim.
- Pierre, ninguém em sã consciência confiaria em você.
- À primeira vista não, mas você me conhece de perto, Juliana.
- Mais um motivo para eu não confiar em você.
- Não acredita na minha lealdade?
- Sei que ela tem dois lados. Que você está aqui como prisioneiro. E que sabe
guardar ressentimentos como ninguém.
Ele suspira.
- Pois saiba que mesmo que as coisas não tenham acontecido como eu gostaria,
existe uma parte de mim que aprendeu a gostar de vocês e a desejar que vocês
fiquem bem e sejam bem-sucedidas.
Eu rio tão alto que Anika olha para nós dois, antes de decidir que prefere seu
livro.
- E demônios podem ter sentimentos positivos?
- Eu só sou meio demônio, Juliana. Sinceramente, agora eu vou guardar
ressentimento de você, com sua descrença.
Reviro os olhos mais uma vez.
- Oh, eu sinto muito por não me importar com seus sentimentos enquanto
uma guerra está acontecendo. Pelo amor de Deus, Pierre.
- Tenha certeza de que eu ajudaria vocês de alguma forma, se não estivesse com
as mãos atadas. Meu lado na guerra foi definido muito antes de eu nascer.
- Ou isso é o que eles querem que você pense. - Resmungo.
- Como?
- Você simplesmente aceita que não pode nos ajudar e que vai continuar do
nosso lado apenas como um apêndice inflamado, Pierre. Se você usasse todo seu
tempo livre para pensar em formas de nos ajudar, talvez já tivesse encontrado
alguma coisa. E aí sim, eu acreditaria que você - Faço aspas no ar - Gosta de nós.
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Confiaria na sua lealdade com a minha própria vida. É confortável demais dizer
que deseja que sejamos bem-sucedidas quando tudo que você faz é observar a luta
de longe com cara de tédio.
Pierre nem se atreve a responder a isso, porque sabe que eu estou certa.
Imaginando que ele não dirá mais nada, eu me coloco de pé para ir atrás de
Louise, mas ele me segura pelo braço antes que eu possa dar um passo.
- Você acha que elas ainda estão vivas?
- Eu acho que nós saberíamos de alguma forma se elas não estivessem.
- As duas?
- Ellie não deixaria Kat morrer. E o oposto também é verdadeiro.
- Você acha que elas têm alguma chance contra um grupo de vampiros muito
mais fortes que elas?
- Ellie é basicamente indestrutível, Pierre. Se eles conhecem algo sobre a lenda
do Réquiem, sabem disso. Além disso, se Kat não soubesse se salvar com muito
mais que apenas o físico dela, ela não teria sobrevivido até hoje.
Ele pondera.
- Justo. E qual você acha que será o próximo passo do clã?
Eu já pensei muito nisso então não demoro a responder:
- Agora eles vão levá-las a um lugar seguro. Protegido de qualquer tipo de magia
e bloqueador de energia infernal. Um clã tão antigo definitivamente tem um
desses. Com elas lá, eles vão poder dedicar toda energia a descobrir como matar
o Réquiem. Fazendo isso, as duas estão mortas. E depois, é claro, eles vêm atrás
da gente para acabar com tudo de uma vez.
- E você fala disso com toda tranquilidade do mundo!
- Eu tenho me preparado para essa guerra há anos, Pierre. Lidar com um monte
de vampiros insanos obcecados pelo poder que eles nunca irão conseguir no
Inferno é a parte fácil da coisa.
- Não planejo esperar acordado pela parte difícil.
- Que bom que você tem essa escolha.
Arad, Romênia
Eleanor
Depois de nos enfiar em um dos cinco carros que os levaram até a Hungria e
dirigir por algumas horas de volta para seu país de origem, o clã romeno está
parado em Arad há mais de um dia. Montaram acampamento nos limites da
cidade e saem para se alimentar em grupos pequenos de duas em duas horas. Eles
não querem ficar por aqui, apenas deixar rastros suficientes para serem seguidos
até aqui e aí se dispersarem.
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Imaginando que eu e Kat não temos como nos comunicar com o Exército, eles
discutiram os planos em nossa frente: Irão se dividir em três grupos, dois
deixando rastros a leste e a sul, enquanto o terceiro, formado apenas dos
vampiros mais fortes, nos levará para um abrigo protegido de magia nos arredores
de Vatra Dornei. Quando estivermos lá, todo o clã vai poder se dedicar ao que
os dois primeiros grupos já farão enquanto despistam quem busca por nós:
Procurar formas de me matar.
Kat ficou completamente calada durante o tempo em que os planos foram
anunciados. Mal me dirigiu a palavra desde que fomos sequestradas, quando o
fez foi para perguntar se eu estava bem. Apenas observa, com a mente
funcionando em silêncio, provavelmente planejando algum tipo de ataque ou
um plano complexo de fuga. Quando a noite cai e nós somos ordenadas a entrar
em um carro diferente do que viemos, eu já com os nervos em frangalhos, ela
finalmente fala comigo, com a voz quase em um sussurro.
- Você acha que o plano deles enganará às meninas?
- Não. Ou pelo menos não engará a Sophie. - Respondo, o mais baixo que
consigo. Estamos sozinhas no carro enquanto os nossos motoristas são definidos
do lado de fora, mas ainda assim não é seguro. - Ela sabe que o clã costuma se
firmar no Norte e é para lá que ela vai seguir.
Ela concorda com a cabeça.
- Também acho isso. O que me faz pensar em que tipo de armadilha eles
pretendem colocar lá. Eles planejaram isso em detalhes e devem imaginar que
um rastro de corpos é óbvio demais.
- Você acha que elas nos encontrarão, mesmo sem ter como nos localizar com
magia ou tecnologia?
Ela não está olhando para mim. Estamos sentadas no banco de trás do carro,
tão livres quanto poderíamos dadas as circunstâncias e ela está olhando para além
do banco em sua frente, para a estrada que se abre em frente ao para-brisas.
- Eu não subestimo minhas vampiras, Ellie. O problema é o que acontecerá
depois que elas nos encontrarem, porque eu também não subestimo o primeiro
clã ao qual pertenci.
Não tenho como responder a isso, mas também não preciso porque dois
vampiros enormes e musculosos assumem os bancos dianteiros, o motorista
fazendo com que o banco pressione minhas pernas.
- Prontas para mais algumas horas de viagem? - O vampiro motorista fala. - Não
pararemos de agora em diante, então apertem os cintos.
Kat revira os olhos e eu não respondo, tentando arranjar uma posição
confortável para as minhas pernas. Depois que o vampiro no banco do passageiro
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(Eu não faço ideia do nome dele, já que nunca fomos apresentados) passa alguns
minutos tentando escolher uma estação de rádio, o carro arranca e tomamos a
estrada.
A música romena alta demais que toma o carro me impede de dormir por
algumas horas, ao contrário de Kat, que pega no sono menos de meia hora de
estrada depois. Ela definitivamente está mais cansada que eu e precisa de muitas
mais horas de sono. Tudo que eu posso fazer é olhar a estrada passando e as
estrelas que brilham, pedindo para serem admiradas, ofendidas pelo mundo aqui
embaixo tirar a atenção que deveria ser delas. A lua ainda é nova, pequena demais
para ser uma fresta, mesmo que esteja começando a aparecer.
Dou um salto com a aparição repentina, chamando a atenção do vampiro no
banco do passageiro. Tento fingir que foi apenas um espasmo natural, mas minha
expressão, em um misto de animação repentina com assombro, me trai.
- Tudo certo aí atrás? - O vampiro de olhos injetados e feições graves pergunta.
Concordo com a cabeça, tentando me fingir de cansada - Você não teria algum
tipo de comunicação que nós deixamos passar, teria?
- Meu celular ficou no meu carro destruído e vocês sabem que estamos
protegidas de feitiços de localização. Existe algum tipo de comunicação além
dessas?
- Vindo do Réquiem, eu não duvido de nada. Acho que você deveria vir aqui
para a frente para que nós dois possamos ficar de olho.
- Qualquer coisa desde que eu possa abaixar essa maldita música.
Uma risada grave escapa dos lábios do motorista. O passageiro resmunga.
- Pode ficar quietinha aí atrás ou eu me enfio aí junto com vocês duas e iremos
até Vatra com meu nariz na sua nuca.
Reviro os olhos e volto a olhar para a janela, como quem não quer nada. A
centímetros do meu rosto, seguramente refletido no vidro, está um dos muitos
fantasmas que vem me visitar quando quer falar sobre ele mesmo. Era um
vampiro que morreu violentamente em uma briga de clãs em 1734, se não estou
enganada. Depois que surgiu no carro, do nada, ele já começou a falar sobre si
mesmo, após uma breve reclamação por não ter me encontrado onde sempre me
procura, em casa. Ele começa a contar a mesma história de sempre, sobre a morte
de sua irmã, e eu consigo saber o que ele está dizendo mesmo sem prestar atenção.
O coitado já está beirando a insanidade, apenas por acreditar que ao me contar
aquela história fará com que eu sinta compaixão o suficiente para achar um corpo
para ele.
Ele não é alguém que notaria que algo está errado e sem poder abrir a boca ou
fazer sinal algum, eu não posso pedir ajuda, mas a sua presença faz com que uma
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ideia começa a surgir no canto da minha mente. Se depois que nós formos
devidamente presas, Deyah aparecer e eu puder informar a ela todos os planos
do clã romeno, a enviando para Sophie, mesmo em troca de alguma coisa, o
Exército estará um passo à frente. O problema é que Deyah pode não aparecer
nunca mais e eu não sei como chama-la, pelo simples fato de que ela poderia estar
em qualquer lugar do planeta agora, físico ou não. Ela aparece quando quer e
recentemente só aparece quando estou com Persephone, observando tudo em
silêncio. Eu acreditava que ela estava esperando pelo momento em que eu
precisaria dela para dizer o que quer, mas eu preciso agora e não a vejo em lugar
nenhum.
Praguejo contra o universo, por me dar o conhecimento sem poder. Qualquer
bruxa que possa ver espíritos sabe exatamente como chamá-los, mas eu não. Eu
dependo da boa vontade dos fantasmas - do desejo das almas insanas soltas no
mundo após uma temporada de férias no Inferno. Para evitar bufar de frustração,
concentro minha atenção no vampiro-fantasma falador. A história dele, como já
fez outras vezes, me faz pegar no sono, com a cabeça virada para a janela. Só
acordo quando o sol começa a nascer e uma luz irritante atinge meu rosto.
Quando percebo que os dois vampiros nos bancos da frente estão conversando,
não me movo, para poder ouvir distraidamente.
- Duvido que seja possível matá-la sem a ajuda de uma bruxa e vai ser bem
difícil convencer qualquer bruxa a se aproximar da gente outra vez. - O vampiro
no volante comenta.
- Serkan sabe ser diplomático quando quer. - O outro afirma - Essa “missão” é
importante demais para ele.
- Não sei se estou confortável o suficiente com o Inferno nos mandando fazer
o servicinho sujo deles.
- SHHHHHH. - O segundo sibila - Quem é você para questionar eles?
O vampiro motorista bufa.
- Eu só não entendo porque eles simplesmente não destruíram o Réquiem
enquanto a alma dela ainda estava sob o domínio deles.
O outro parece ponderar por um instante, mas fala com cuidado.
- Se o Inferno fosse fã de aniquilação não estariam em guerra com a Morte há
tanto tempo. Existem coisas muito piores que a morte e o Inferno é
especialmente dedicado em relação ao sofrimento eterno. Se eles deram a ela
alma de volta, ela provavelmente não a queria tanto quanto fez parecer. E ela foi
amaldiçoada, é controlada pelos próprios sentimentos. Imagine o tipo de tortura
que deve ser sentir tão profundamente depois de um século de vazio? Ela foi
liberada do Inferno geral para ser presa no próprio.
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Cansada de ouvir essa conversa, espero um pouco e me viro para o outro lado,
deixando claro que estou acordada. Mas assim que faço isso, sou recebida por
Kat acordada, com um olhar pacífico de condescendência.
Piatra Neamț, Romênia
13 de fevereiro
Miranda
Apesar de eu desejar muito e de Persephone dizer que consideraria, nós não
pudemos realmente entrar em Piatra Neamț. O solo sagrado é poderoso demais.
Considerando eventuais problemas relacionados a isso, a família de Persephone
construiu uma casa nos arredores que perturbadoramente me lembra a casa dos
Cullen em Crepúsculo. Construída em meio a diversas árvores altas, tem três
cômodos no andar térreo com a maioria das paredes de vidro (exceto as do
banheiro), enquanto o andar superior é apenas um espaço aberto com sacos de
dormir e uma vista que inclui a cidade inteira. O teto é de vidro. Dormimos sob
a luz das estrelas, com a imensidão do universo nos esmagando, exatamente como
a família que criou o primeiro vampiro planejou.
Não que tenhamos dormido muito ultimamente. Passamos dias e noites
tentando descobrir qual o lugar seguro para o qual o clã romeno levou Kat e Ellie.
Sophie e o pequeno grupo que juntou acabou perdendo rastro delas no meio da
Romênia porque vários grupos diferentes saíram do último ponto em que elas
viram alguma coisa. Nós assumimos que eles vieram para o norte, porque é onde
eles costumavam se concentrar até o século XIX, o que quer dizer que
provavelmente estamos perto deles, mas ainda não temos como saber quão perto
ou aonde ir para achar as duas. Persephone visitou a família e anunciou para as
bruxas do norte que se algum vampiro procurar por elas pedindo ajuda, elas
devem entrar em contato com ela imediatamente.
Além disso, nós simplesmente esperamos. Buscando por qualquer pista,
sobrenatural ou não, da localização delas. É frustrante que os feitiços que nos
ligam não sirvam para nos localizar e que a magia de localização esteja bloqueada.
Por questões de segurança, ficou definido que fizéssemos o bloqueio dos feitiços
de localização, mas assim como a maioria das precauções, ela tem dois sentidos.
Uma fé sem muita base de que Ellie e Kat ainda estão vivas é o que nos mantém
em sentimento. Ellie não morreria com facilidade, mas a fragilidade de Kat é algo
que sempre passa por minha cabeça. Mesmo que eu nunca diga em voz alta.
Esses pensamentos me distraem do livro que estava lendo e balanço a cabeça
para tentar afastar os pensamentos e me focar outra vez. É um diário de um
vampiro que viveu no século XV, que pelo que dizem se meteu a desafiar o
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Inferno e morreu sem nenhum motivo específico durante um eclipse. Ninguém
sabe dizer o que exatamente ele fez para desafiar o Inferno, mas a história dele é
uma das muitas que usam para forçar obediência aos vampiros. Não sei se
acredito nela; se as coisas fossem tão fáceis para a entidade lá de baixo, todas nós
já estaríamos mortas. Não que eu entenda como é possível que ainda não
estejamos mortas. O sequestro de Kat e Ellie parece ter sido o único ataque que
aconteceu até agora e isso parece suspeito. Ainda assim, eu leio o suposto diário
do tal Caius. Kat disse ter lido muitos diários assim quando era viva, para se
preparar para ser uma vampira poderosa e respeitada no Inferno. Traduzindo:
Uma vampira obediente e que temesse o Inferno.
E eu estou divagando de novo. Fecho o livro e resolvo descer. Ninguém está
dentro da casa, mas Persephone e Sophie estão sentadas na varanda com cristais
à sua frente sussurrando feitiços de olhos fechados. Não posso incomodar, mas
fico parada na soleira da porta tentando entender o que elas estão dizendo com
tanta concentração. Enquanto era viva eu tinha pouquíssimas aspirações, então
ser vampira e viver até o ano de 2016 era algo que superava todos os meus maiores
sonhos. Mas o maior problema da imortalidade é o tédio e depois que
descobrimos que ter a alma de volta faz de Sophie uma bruxa imortal, eu fui
tomada de uma inveja absurda. O que eu mais queria na vida era ter nascido uma
bruxa e fiquei obcecada com a ideia do que eu poderia ter feito se tivesse poderes
enquanto morava no circo. Sei que é um sonho sem fundamentos, mas isso não
significa que eu não esteja me esforçando ao máximo para estar em contato com
cada parte mística do meu ser. O poder de Ellie reside no conhecimento, assim
como o de Kat e o de Deyah enquanto ela foi vampira. Eu também posso ser uma
das pessoas mais poderosas do mundo se recolher conhecimento suficiente.
- Nada? - Sophie pergunta abrindo os olhos.
- Absolutamente nada. - Persephone suspira - Não tem como cancelar o
bloqueio, Sophie. Se fosse possível, todas vocês estariam correndo risco.
- Eu não posso ficar sentada aqui torcendo para que elas consigam fugir e
voltem, Persephone. A chance de que o clã descubra uma forma de destruir o
Réquiem é muito maior do que de duas garotas em corpos de adolescentes
fugirem de um clã cuja importância baseia-se na força física. E nas crueldades que
cometem.
- Por isso o treinamento físico.
- Você acha mesmo que menos de um mês de treinamento físico serviria para
alguma coisa nesse caso? A única coisa protegendo aquelas duas é Ellie não poder
morrer. Não significa que elas não estejam passando por todo tipo de tortura. Sophie balança a cabeça tentando apagar a imagem mental. Volta a olhar para os
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cristais. - Todo feitiço tem uma brecha. Garanto que esse tem um buraco grande
o suficiente para que eu enfie minha mão lá dentro.
- Não é um feitiço. - Eu digo, fazendo com que as duas se assustarem - É a
ausência dele. Você não pode enfiar a mão no vácuo.
Sophie franze o cenho e me avalia.
- Desde quando você se tornou especialista no assunto?
- Eu praticamente desenhei o encanto para Persephone. - Resmungo.
- Isso faz com que você tenha alguma ideia de como desfazê-lo?
Balanço a cabeça.
- É impossível.
Sophie bufa e começa a recolher os cristais.
- Você tem passado tempo demais com Persephone, Miranda. Nada é
impossível e acreditar que algo seja vai completamente contra tudo que estamos
tentando fazer em primeiro lugar. Eu não vou desistir porque Kat não desistiria,
mesmo que uma de nós já estivesse morta! - Ela exclama antes de se colocar de
pé e deixar a casa, em direção à floresta.
- Nossa. - Persephone diz, erguendo sobrancelha - Para um grupo que odeia
sentimentos vocês conseguem ser bem passionais, às vezes.
- Sophie está frustrada. - Justifico, mesmo sem vontade - Foi você que disse que
ela é uma das criaturas mais poderosas do mundo, agora não pode simplesmente
dizer que ela não pode fazer algo.
- Anotado! - Persephone responde, sorrindo. - Como foi a leitura?
- Terrível. Apenas me convenceu mais de que tudo é invenção do Inferno. Eles
não simplesmente destruiriam alguém que foi contra eles. Eles vivem na crença
de que são invencíveis, insuperáveis, uma ou outra revolta apenas reforça o
universo de ódio no qual se sustentam. Matar para mandar uma mensagem não
é a coisa mais infernal a se fazer. Mentir, porém.
- Faz sentido. Mas só porque eles não fizeram isso, não quer dizer que eles não
possam.
- Não mesmo? - Pergunto, cruzando os braços - Se o Inferno pudesse destruir
uma alma sem a permissão do dono, por que precisaria do corpo vazio para uma
possessão?
Um raio cruza o céu e é acompanhado por um trovão imediato. Só isso já seria
estranho o suficiente, mas o dia é o primeiro dia claro e ensolarado do ano. É
claramente um sinal.
- É diferente quando a alma está em posse deles, Miranda. - Persephone
responde, as mãos indo ao crucifixo com as 12 pedras instintivamente.
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- Não se ela tem um link na Terra, Persie. Uma ligação com o mundo físico
pode mudar tudo.
Vatra Dornei, Romênia
14 de fevereiro
Eleanor
Kat é jogada de volta no barracão com um empurrão nas costas que a derruba
no chão perto de meus pés. Está pálida como a morte, mas não está suja de
sangue.
- Vocês sabem que isso me deixa com raiva quase tanto quando matá-la, não
é? - Rosno para os dois monstros que a buscaram mais cedo e a atiraram lá dentro.
- E que diferença isso faz com você aí dentro? - Um deles responde. O sol às
suas costas me impede de ver seu rosto, mas não aperto os olhos para tentar
enxerga-lo melhor.
- Não vou ficar aqui para sempre. E quando eu sair, terei nomes e rostos
marcados no cérebro.
O homem parece prestes a dizer alguma coisa, mas o outro o cutuca e ele se
interrompe. Com uma risada do fundo da garganta ele bate a porta do barracão
e me deixa sozinha com uma Kat ofegante. Me aproximo da vampirinha e
descanso sua cabeça em meu colo, afastando o cabelo da testa suada.
- Adoro quão intensa sua raiva soa. - Kat sussurra, quase em um sopro rouco Como se você realmente pudesse destruí-los com suas palavras.
- Não duvide que farei isso. - Respondo, checando por ferimentos no corpo
dela - O que eles fizeram?
- Ah, você sabe. A boa e velha sessão de espancamento com chutes na barriga,
peito e cabeça. - Ela engasga e leva um bom tempo para que sua respiração volte
ao normal - Mas eu devo dar os devidos créditos ao clã. Eles desenvolveram
método. Sequer um osso quebrado, nenhuma ferida externa. Exceto por alguns
hematomas na barriga.
Puxo o vestido em frangalhos que ela usa para ver os tais machucados. Todo
o torso claro de Kat está repleto de hematomas roxos e azuis até perto do pescoço.
Um deles tem formato de pé. No outro eu consigo enxergar marcas de dedo.
Preciso respirar fundo para segurar as lágrimas.
- O que eles estão tentando fazer?
Kat precisa de um momento para responder e responde com os olhos
fechados:
- Estão apelando para meu senso de autopreservação. Acreditam que
eventualmente eu vou preferir me manter viva do que manter você viva. Não
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importa quantas vezes eu diga que eu não sei como matar você, então eu
simplesmente não poderia ajudá-los nem se quisesse.
Ela tenta se mexer e acaba gritando de dor.
- Kat, fica quieta e descansa, por favor. É perigoso. - Minha voz soa cheia de
pesar e eu me dou conta de que comecei a chorar.
É simplesmente assim: Eu sou tomada por um sentimento com toda vontade
e ele escapa por meus olhos ou por outras reações antes que eu consiga pensar
em alguma forma de controlá-lo. Dessa vez algumas lágrimas acabam caindo em
Kat, o que faz com que ela abra os olhos.
- Ellie, não. - Ela sussurra, parecendo exausta. A última coisa que ela precisa
lidar agora é com sentimentos. - Não precisa se preocupar. Nunca se ouviu falar
de nenhuma vampira que tenha morrido por baço rompido.
Esfrego o nariz.
- Viver com dor é tão ruim quanto. Estamos há cinco dias em um buraco
ridículo presas pelo clã que queria te destruir completamente e você tem sido
torturada em cada um desses dias.
- Não me importo. Sei que iremos sair daqui e estou dolorida demais para me
importar com coisas tão grandes. - Ela responde, fechando os olhos outa vez. Tudo que importa é que está quentinho e confortável aqui e desde que você me
mantenha onde eu estou, pegarei no sono em breve e vou acordar melhor. Tenho
certeza. Eles não pretendem me matar e eventualmente vão se dar conta de que
eu realmente não sei como matar você e desistir de me machucar.
Eu sorrio com sarcasmo entre as lágrimas que ainda não pararam de cair.
- Kat, eles não estão torturando você para que você diga a eles como me matar.
- Digo, agora tirando o cabelo dela do pescoço - Eles estão tentando fazer com
que eu me mate.
Piatra Neamț, Romênia
15 de fevereiro
Anika
Eu levo um tempinho para notar Selene me observando, de tão concentrada
que estou em tentar abrir a caixa que encontrei no andar de cima. Está trancado
com algum tipo de feitiço e eu percebo logo que força física não vai adiantar de
nada. Quando bufo em frustração, vejo a garotinha, com as feições tão
incrivelmente parecidas com as minhas, me observando na porta da escada, com
o rosto meio escondido nas sombras.
- Isso é da minha família. - Ela reclama quando encontra coragem para falar.
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- Eu também sou. - Devolvo. - Isso aqui era da minha avó e quando minha mãe
morreu, se tornou meu por direito.
- Exceto pelo fato de que você também morreu, então se tornou da minha
linhagem.
- Eu pareço morta para você?
Ela balança a cabeça em negativa.
- Mas também não parece viva.
Aperto os olhos, olhando para ela com toda a atenção. Selene é jovem demais
para participar de muitos dos rituais que nos envolvendo e absolutamente nunca
está presente nos momentos em que falamos abertamente sobre o Inferno, mas
Persephone ainda deixa que ela participe de diversos feitiços pequenos e sempre
treina com ela, levando-a onde quer que vá. Ela é uma bruxa poderosa. Jovem,
mas surpreendentemente poderosa. Persephone deixou escapar algo sobre tudo
ser dela um dia e como Persephone conhece o futuro e não dá indicações de que
terá herdeiras, ela é automaticamente uma bruxa herdeira. Me pergunto o que
mais sobre essa família eu ainda estou para descobrir.
- Certo, é seu então. - Pondero - Mas me responda uma coisa: Isso significa que
vocês já descobriram o que foi guardado aqui dentro.
- Sim. - Ela responde.
- E...?
- Por que eu diria a você?
- Ah, não sei, Selene. Porque eu poderia te matar em 5 segundos, é um bom
motivo?
Ela engasga, mas em seguida sorri.
- Boa tentativa. Eu sei quando vou morrer e não é pelas mãos de ninguém.
- De acordo com as suas previsões. Meus planos podem ser um pouquinho
diferentes.
- Você não me assusta.
- Não é isso que estou sentindo daqui. - Respiro fundo, deslizando a língua
pelos lábios com delicadeza - Seu coração está disparando e seu rosto está cada
vez mais vermelho. Você cheira a medo. E a sangue. Doce, suave e inocente
sangue que é particularmente atraente para alguém que não se alimenta direito
há tanto tempo. Eu teria te matado no natal, sabe. Você era minha. E seu coração
batia tão forte, tão desesperado para ser parado...
- PERSEPHONE! - Ela grita, com a voz várias oitavas mais alta do que a altivez
que ela tinha antes.
Eu explodo em uma gargalhada que faz com que minha barriga doa, mas estou
feliz por ela ter reagido. Meu próprio discurso estava me deixando terrivelmente
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próxima de seguir com minha ameaça vazia. Não pretendia matar uma criança
de 8 anos e definitivamente não a irmã mais nova da nossa maior aliada, mas
toda a conversa sobre o sangue e o coração dela fez com que minhas veias
começassem a doer. Sinto falta do sangue quente. Espero poder experimentá-lo
uma última vez.
Vatra Dornei, Romênia
18 de fevereiro
Eleanor
Acordo de repente com a luz que entra entre as madeiras que formam o
barracão. A manhã chegou de repente e parece quente. Quente demais. Assim
que me sento e esfrego os olhos vejo a palha remexida e a ausência de Kat. Eles a
levaram antes de amanhecer de novo e desta vez eu estava exausta demais para
acordar com o movimento. Enfio as unhas nas mãos para não explodir de raiva.
Se eu pudesse eu já teria derrubado cada pedaço de madeira desse barracão e
destruído qualquer um que tentasse tocar em Kat com as minhas próprias mãos,
mas é claro que eu não posso. Só vampiros podem entrar e sair daqui sem serem
conduzidos, o que é outro dos motivos pelos quais eles costumam deixar Kat
machucada demais para sair.
Fico de pé e começo a andar pelo barracão para esticar as pernas. Chuto o
chão enquanto ando fazendo buracos maiores do que o esperado que resultam
em uma poeira absurda. Me imagino chutado a cara de cada dos membros do clã
romeno. Me imagino destroçando eles de dentro para fora, arrancando cada
órgão não vital, antes de arrancar o coração e entregar para os lobos que eles
sempre mantem por perto. Assim que penso neles, ouço um uivo. Cada pelo do
meu corpo se arrepia. Nenhum lobo uiva de dia, mesmo que ainda seja muito
cedo. No mesmo instante sinto minhas veias ferverem.
A pedra de safira sobre meu coração esquenta e eu puxo a corrente para olhála. Não que eu precise olhar para ela para ver o que minhas veias já acusam e meu
pescoço já clama: Está negra. Kat está sangrando. Minha visão fica vermelho
escuro e eu corro até a porta do barracão, mesmo sabendo que não vai levar a
lugar nenhum. Rosnado desesperados escapam dos meus lábios conforme
minhas mãos arranham uma parede invisível que recobre as paredes de madeira.
É infrutífero, não tem como eu alcançar a porta real abri-la e sair. Mas eu não
paro. Continuo arranhando pelo que parece horas e gritando até minha garganta
doer. Eu ouço pessoas se aproximando, risadas de desdém e amaldiçoo toda sua
existência e cada respiração que eles dão. Meus pulsos doem e eu desejo que eles
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quebrem, mas não paro. Não posso parar. Chega ao ponto de eu não saber mais
porque estou fazendo aquilo, só sei que preciso.
A razão me atinge quando outra parte do meu corpo começa a doer e eu
percebo que machucaram Kat em outro lugar. Um grito aterrorizado sai de
minhas entranhas, tão gutural que nem reconheço como meu, tão alto que faz
com que os lobos voltem a uivar. Minha alma estúpida me prende aqui. A mesma
alma que é a razão pela qual Kat está sendo torturada enquanto eu permaneço
viva. Indestrutível. Deslizo pela parede e caio no chão com um baque. Minha
raiva se transformou em lamento, meu corpo agora pertence a minha tristeza.
Minha maldição se tornou quem eu sou. Por meio segundo, uma faísca dentro
de mim, eu me permito imaginar o que aconteceria se eles vencessem. Se eu me
permitisse morrer. Kat morreria no segundo seguinte, mas ela deixaria de sofrer.
Eu poderia pensar em uma opção para que a alma dela fosse salva. Talvez... Talvez
eu pudesse negociar sua alma, em troca da minha vida. Ela teria paz e o Inferno
teria o fim da luta que estão tentando evitar. O fim do Réquiem.
O meio segundo vai embora em um instante. É de Kat que eu estou falando.
Ela não quer paz. Ela não quer grandes atos em nome de sua felicidade. Ela quer
grandiosidade, vitória. Ela tem orgulho do que fez e do que criou. E eu sou uma
dessas coisas. Desistir não é uma opção. Deixar que eles vençam muito menos.
Salvar Kat não é enviar sua alma para o céu. É mandar a alma de seus inimigos
para o inferno. E eu farei isso não importa o que aconteça daqui em diante.
Esse pensamento parece acalmar algo dentro de mim. Alcanço a pedra em meu
pescoço e respiro fundo. Sei que eles não vão matá-la. Eles querem que eu me
mate antes e eu não vou deixar isso acontecer. Mesmo que ela esteja machucada
e sangrando, em breve trarão ela de volta e a deixarão sofrer em paz. E então eu
darei um jeito para que ela melhore. E pensaremos juntas em uma forma de sair
daqui. Repito isso para mim mesma mil vezes, de olhos fechados e tentando
ignorar a dor que percorre meu corpo indicando os lugares onde Kat sangra.
Pescoço e barriga. Não sei o que fizeram com ela, mas algo dentro de mim indica
que provavelmente tem algo a ver com os lobos.
Muito tempo se passa. Não vejo a sombra mudando, mas o facho de luz solar
que incide sobre minha pele muda de posição. Não conto o tempo, conto minhas
respirações e tento relaxar, meditar. Preciso controlar meus sentimentos e pensar
o mais racionalmente possível. O que a Ellie, vampira sem alma que era o maior
orgulho de Kat, faria? Como a garota que congelava uma sala inteira com um
olhar se mostraria digna de adoração? No carro, pensei em pedir para os
fantasmas que me perseguem que fossem atrás de Sophie e contassem a ela onde
estávamos, mas cada um dos fantasmas que apareceu foi sem uso. Eles não
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conhecem Sophie e já estão tão loucos que simplesmente não teriam como
entender a importância disso tudo. Só existe uma alma amaldiçoada na Terra
que poderia me ajudar, mas Deyah desapareceu há semanas.
- Se ela aparecesse e me ajudasse eu provavelmente faria qualquer coisa que ela
quisesse. - Digo em voz alta. Minha voz soa rouca após os minutos (Talvez horas)
de grito seguidos de horas de silêncio.
Estou tensa, então meu corpo não relaxa ou se cura como deveria. Me coloco
de pé outra vez e volto a andar para relaxar. Preciso ficar calma. Consciente.
Racional. Por todo tempo que conseguir. Repasso lembranças e repito mantras
internos. Procuro descobrir o que fazer, mas sem permitir que um fiapo do ódio
que sinto tome conta de mim. Mais algumas horas parecem ter se passado
quando eu me sento outra vez. Está quente e mesmo que não sinta nenhum
sintoma de desidratação, não ia reclamar de ter um pouco de água.
Vou para o cantinho do barracão e me sento com as pernas apertadas contra
mim. Invoco um silêncio interior intenso, que só está aqui agora por causa das
horas de sentimentos extravasados e fico tão quieta que poderiam pensar que
morri. É por causa desse silêncio completo, do fato de que eu poderia ouvir até
os grãos de poeira caindo no chão, que eu ouço os passos se aproximando.
Normalmente, Kat é devolvida aos empurrões, entre risadas cruéis e gritos de
escárnio e seus carrascos evitam entrar no barracão. Hoje, as coisas seguem de
forma diferente.
Ouço a porta abrir, mas não me movo. Meu coração dispara quando percebo
que dois homens estão entrando no barracão. Provavelmente acreditam que eu
esteja dormindo, ou melhor, que seu plano deu certo. Digo a meu corpo para
ficar quieto, preciso ouvir Kat. Lá está ela. Os batimentos irregulares e a
respiração alta de alguém que tem os pulmões machucados. O cheiro do sangue
dela invade meu nariz e meu corpo arde em ódio outra vez. Repito que meu
corpo se acalme, quase gritando para ele. Não adianta me permitir ser dominada
pelo ódio agora, quando vou poder ter alguns frutos disso em alguns segundos.
Kat é depositada no chão a alguns metros de mim e um gemido de dor escapa
dela quando isso acontece. Os homens sussurram entre si, mas o esforço para me
manter calma é demais para que eu me concentre no que eles estão falando.
Como eu esperava, eles se aproximam. Um deles me chuta com a ponta do
sapato. Ainda não, Ellie. Ainda não. Outro sussurro e um deles se abaixa para
ficar mais perto de mim. Meus caninos surgem antes que eu possa pensar no que
isso significa. Ele me toca e então se aproxima para me cheirar.
Não leva nem um milésimo de segundo. Minhas mãos vão exatamente para
seu pescoço, conhecendo exatamente onde eu preciso pressionar para que ele
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não tenha mais cabeça. Não preciso de treinamento físico; tenho o elemento
surpresa e uma raiva que recebi de presente do Inferno. O vampiro acaba sem
cabeça tão rápido que o outro sequer tem tempo de cogitar sair correndo. A briga
com ele dura um pouco mais de tempo do que com seu colega, mas ele também
não tem chances. Por mais fortes que possam ser seus braços e seu abdômen, a
cabeça continua sendo uma parte frágil. Não a arranco, a estouro. Meu ódio por
ele permite que eu o faça lenta e dolorosamente. Cuspo no chão sujo de miolos
quando termino. Humanos comuns fazem coisas impossíveis quando recebem
cargas de adrenalina e eu sou humana o suficiente para me incluir nisso.
Chuto os dois corpos para fora pela porta que deixaram aberta, pegando a
cabeça decapitada pelos cabelos antes de atirá-la para longe. Assobio para os
guardas que ficam mais distantes do barracão antes de fechar a porta com tudo.
Só depois que faço isso é que me dou conta de que meus braços atravessaram a
barreira invisível enquanto eu segurava a cabeça do vampiro morto. Não tenho
tempo para me arrepender ou para considerar o que poderia ter feito, quando
olho para Kat ela é tudo que importa.
- Isso foi... Incrível. - A frase soa entrecortada porque sua respiração é
completamente irregular. - Não que eu esteja surpresa.
Neste ponto já estou sentada ao seu lado, observando os ferimentos. Kat foi
mordida pelos lobos. Primeiro no pescoço e em seguida na barriga. Enquanto o
pescoço só mostra marcas de mastigação, a barriga foi dilacerada. O vestido que
ela usava, que já estava em frangalhos, agora está completamente rasgado do lado
direito, com fios entrando em contato com os órgãos expostos pelas mordidas.
- Eles te deram aos lobos? - A pergunta sai engasgada.
Kat sorri, os dentes sujos pelo próprio sangue.
- Lobos incrivelmente bem treinados. Nem eu teria tanto autocontrole se
tivesse uma presa pequena e desprotegida com sangue fresco perto de mim.
- Mas os lobos se agitaram horas atrás. Você não pode estar sangrando por todo
esse tempo.
- Estou sim. Eles... - Ela engasga com o ar e cospe sangue. Se ela não fosse
vampira seria impossível que ela estivesse viva, mas com a vida presa à alma no
Inferno, ela segue assim até conseguir sangue. Ou até perder todo o seu. Alguns
segundos de respirações fundas se passam antes que ela continue: - Eles estavam
tentando provar a teoria de que um vampiro pode sangrar até morrer. Mas tempo
demais se passou e eles resolveram que é melhor deixar você descobrir isso.
- Mas eles não querem matar você! Não podem, porque sabem o que meu ódio
é capaz.
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Os olhos claros de Kat se fixam nos meus. Ela está envolta em um manto de
dor, mas sua mente está clara como a luz do sol. Ela não tem o medo para impedila, não tem todo um grupo de sentimentos para incapacita-la. É com uma clareza
de voz quase completa e uma frieza absoluta que ela diz:
- Eles descobriram, Ellie. Ou acham que sim. Eles sabem como capturar sua
alma e destruí-la com o auxílio de uma bruxa, mas sabem que antes disso eles
precisam destruir cada ligação física que você tem na Terra.
- Que graças a Persephone significa cada uma de vocês. - Tremo com a
realização tomando conta de mim por completo. - Eles estão indo atrás das
garotas.
Kat fecha os olhos. É tudo que eu preciso para saber que estou certa. Eu
poderia explodir por mil sentimentos diferentes, mas nenhum se fixa dentro de
mim. Minha mente começa a trabalhar, indo em mil direções diferentes,
buscando uma solução para aquilo.
- Eu não posso deixar isso acontecer. - Sussurro. - Não posso deixar que as
matem por minha causa. Elas precisam ser avisadas, precisam fugir... Precisam. Minha voz morre. Se elas estiverem sendo observadas como nós estávamos, elas
estarão mortas antes que o dia termine. Se é que elas já não estão.
Mas elas não estão, certo? Se estivessem eu saberia, a ligação serve para isso. A
pedra em meu peito continua negra, mas considerando que a vampira que está
bem na minha frente tem uma poça de sangue onde seu corpo repousa, isso não
quer dizer nada sobre as que não estão aqui.
- Precisamos fazer com que você pare de sangrar. - Digo, me aproximando de
Kat. Tenho medo de tocá-la e fazer com que desmaie de dor.
- Seus truques de Réquiem envolvem uma forma de curar vampiros sem o uso
de sangue humano? - Ela pergunta, sarcástica, abrindo os olhos. - Porque você já
deveria ter falado sobre eles bem antes.
- Precisa existir uma forma, você não vai morrer assim.
Ela parece tentar dar de ombros, mas geme de dor antes de conseguir começar
a se mover.
- Não é pior do que a última forma como eu morri. - Seu olhar se anuvia por
um instante - E eu estou tão contente por você não ter cedido a pressão deles.
Você será a última de pé, Ellie. Você e Sophie. E eu acredito que vocês vão
conseguir terminar tudo.
- VOCÊ ESTÁ DESISTINDO? - Grito, querendo pegá-la pelo pescoço por isso.
Ela sorri outra vez.
- Eu perdi ao menos dois órgãos internos vitais. Me reservo o direito de fazer
isso.
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- Precisa existir um jeito. - Rosno. A raiva vai tomar conta de mim se eu não
respirar fundo. Começo a soltar fatos para me concentrar - Tudo que aconteceu
nos últimos 181 anos. Toda a sua história. Tudo isso não aconteceu para que
você terminasse no meio da Romênia, depois de ter sido atacada por uns lobos
controlados por alguns idiotas.
- Pense assim: Estou sangrando até a morte. Uma morte que pouquíssimos
vampiros tiveram em todos os séculos desde que o vampirismo começou. - Ela
tosse outra vez, mas não chega a cuspir sangue e demora menos para se recuperar.
- Sempre temos humanos por perto. Não gostamos de admitir, é claro, mas por
mais poderosos que possamos acreditar que somos, temos uma dependência
absoluta aos seres frágeis que destruímos.
Quase não ouço a última frase, porque desta vez a palavra humanos ressoa
dentro de mim. E eu me sinto estúpida no mesmo instante. É o motivo pelo qual
eu não posso sair deste barracão, o motivo pelo qual Olívia se sente claustrofóbica
perto de mim, o motivo pelo qual se eu der meu sangue para alguém e em seguida
matar a pessoa, absolutamente nada acontece.
- Kat. Nós temos sangue humano. - Digo prendendo o cabelo em um coque Você está olhando para cinco litros dele.
Ela franze o cenho antes de arregalar os olhos.
- Você enlouqueceu. - Diz, simplesmente.
- Momentos de desespero... - digo.
- Ellie, eu não vou me alimentar de você. Nós nem sabemos se isso é seguro.
- Você está morrendo! Uma chance em um milhão precisa ser agarrada.
- Ainda assim. Um vampiro se alimentar do outro, é obsceno.
- Eu não sou uma vampira, Katerina Petry. Não tenho sido há cinco meses.
- Continua sendo um ser imortal!
Para alguém que está sangrando e sem um bom pedaço do corpo, ela consegue
ser absurdamente firme no que quer. E para uma vampira, ela consegue ser
absolutamente irracional quando o assunto sou eu.
- Eu sou o que sou por causa de você e estou aqui pelo mesmo motivo. Eu não
vou permitir que você morra, não interessa o que eu tenha que fazer a respeito.
- Ellie.
- Eles sabem o que sua morte fará comigo, Kat. Eles temiam matar você por
isso. Quer que isso aconteça? Quer que eu me torne uma besta terrível porque
você desistiu de tudo e se deixou morrer por causa de puritanismo estupido e
regras que ninguém mais respeitaria em uma situação como esta?
Ela aperta os lábios. Quando levanto a ponta da minha unha até uma veia em
meu pescoço suas mãos correm para o meu braço.
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- Eu não poderia machucar você. - Diz em um sopro de voz.
Pego sua mão e coloco entre as minhas.
- Você não vai. Cada gota de sangue que você beber será substituída no instante
seguinte. Você poderia se alimentar de mim por mil dias. Além disso, como você
mesma gosta de dizer, você me criou, Kat. Fez de mim quem eu sou. Sou sua para
machucar e destruir porque devo tudo a você.
Solto sua mão para alcançar meu pescoço outra vez. Ela faz uma última
tentativa, com um sussurro de não. Sua expressão não aparenta tristeza, ou dor,
ou nenhuma outra coisa. É uma espécie de adoração. Já a vi olhando para mim
desta forma, como se eu fosse mais um conceito do que um ser vivo. Algo
intocável. Eu não entendo. Nunca entendi. Antes, porque não podia sentir.
Agora porque não é o que sinto por ela.
- Nós já estivemos nessa situação antes, lembra? - Sussurro quando minha unha
alcança a veia saltitante em meu pescoço. Lhe ofereço o pescoço ao invés do pulso
porque ela precisa de todo sangue que puder, o mais rápido possível. - Eu sei que
você fingia daquela vez e que estava na minha mente para garantir que meu
sangue estaria a sua mercê. Mas você sabe que não pode recusar meu sangue,
Katerina. Sabe o que acontece quando você me desafia.
Um filete de sangue escorre do meu pescoço e eu vejo seus olhos escurecerem.
Me inclino em sua direção, mas nem preciso me abaixar por completo. Com uma
força que não sei de onde vem, Kat se senta e ataca meu pescoço como se estivesse
tocando sangue pela primeira vez.
Eu me lembro da primeira vez que fui mordida. A dor era como se duas
agulhas enormes entrassem em minhas veias rasgando tudo no caminho. O medo
tomou conta de mim e eu desejava mais do que nunca que acabasse. É
completamente diferente agora. Primeiro, porque eu sei que não posso morrer.
Depois, porque eu conheço Kat. Sei o que ela é capaz e o que ela fará. Finalmente,
porque outra coisa acontece. Sou carregada por uma sensação que conheço bem
demais. Estive lá por anos e fui consciente disso por muito mais tempo do que
queria. Eu queimo, mas é muito mais que isso. Não é por fora, não é fogo em
mim. Eu sou o fogo.
Ainda sentindo os dentes de Kat em minha pele e seus lábios sugando tudo
que consegue alcançar, eu tenho um instante de pânico. Minha alma não está
mais no Inferno e ainda assim a mordida dela me carrega para lá. Clica na mesma
hora. Eu estou conectada com ela. Com a alma dela. Enfio a mão entre seus
cabelos e a pressiono contra mim com mais força. Fecho os olhos. Ouço gritos e
choro. Sinto o desespero, a dor e todas as outras piores sensações que um
humano pode experimentar. Nada vem com o impacto que viria se eu realmente
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estivesse lá, se a ligação terrena não existisse. Eu poderia afastar tudo para o fundo
da minha mente, mas não faço isso. Estou na alma de Kat. Se eu quisesse eu
poderia simplesmente acessar as partes mais obscuras e secretas da existência dela.
No momento em que penso nisso, ela se afasta e para de joelhos à minha
frente. Me observa com os olhos injetados e os lábios sujos de sangue por um
longo instante, antes de dizer:
- Eu estava tão dentro de você quanto você de mim, Ellie. Não seja absurda.
Sorrio.
- Está melhor?
- Pergunta idiota. - Ela responde, se colocando de pé e tentando arrumar o
vestido rasgado - Você sabe que diabos acabou de acontecer entre nós? Eu mordi
você e nossas almas se conectaram. Todas as buscas de Persephone sobre como
nos conectar com a nossa alma no Inferno. Como ir para lá sem perder nossos
corpos. E a resposta era você. O tempo todo. Você sabia disso?
Discordo com a cabeça.
- Não é como se eu permitisse que vampiros me mordessem o tempo todo,
Kat.
- “O Réquiem possui as chaves”.
- Pensei que significasse o conhecimento sobre a saída.
- Mas é no sentindo físico da coisa... - Sua voz morre aos poucos e ela para onde
está, levando a mão à testa.
A observo com meu corpo assumindo uma sonolência natural. De repente,
Kat volta a se ajoelhar ao meu lado e toma meu rosto entre as mãos.
- Obrigada. - Sussurra, com a respiração atingindo meu rosto e o cheiro do
meu próprio sangue voltando para mim. - Você é o ser mais incrível que já pisou
nessa Terra e eu fico honrada por você ainda acreditar que você é minha criação.
Adoro você no sentindo mais puro da palavra, Ellie.
Não permito que a sensação gostosa dentro de mim se prolongue por muito
tempo. Meus sentimentos são minha maldição. Aceitá-los é decretar meu fim.
Katerina
Sendo tomada por uma languidez delicada, Ellie pega no sono rapidamente,
com a cabeça repousando sobre minhas coxas. Seu corpo vai precisar de
pouquíssimo tempo para repor o sangue que acabou de perder, mas ela está febril
e enrubescida enquanto seu sistema imunológico trabalha.
O sangue dela dentro de mim queima como se fosse ouro direto de uma
caldeira, mas eu me sinto como se estivesse viva outra vez. Parte de mim acredita
que eu posso sair por aquela porta e enfrentar cada um dos vampiros de guarda
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com meus próprios punhos, mas outra parte sabe muito bem que isso é apenas
insanidade causada pela proximidade que estou de minha alma. Estou cheia de
uma raiva infernal e meu corpo deseja fazer qualquer coisa que faça a dor parar.
Isso é o estado natural de um vampiro, mas agora eu consigo vê-lo com clareza.
Não existe sede me impedindo de ver o que está acontecendo. Eu queimo. O
sangue do Réquiem criou uma ponte entre mim e minha alma e somos quase
uma só novamente, mesmo que por um pequeno espaço de tempo. Quem diria
que a resposta que Persephone busca está na veia que pulsa a centímetros de
meus dedos?
Ellie se encolhe quando toco a veia onde mordi. Não por dor, é apenas uma
reação involuntária que ela tem quando alguém perturba seu sono. A própria
Morte considerou Ellie minha maior fraqueza e em momentos assim, eu consigo
entender porquê. Nós entendemos as fraquezas e delicadezas uma da outra,
nossos temperamentos e gatilhos. Fomos tudo que a outra tinha por tempo
demais. O sangue que corria entre nossas veias era como um laço. E mesmo ela
não sendo mais vampira, o laço não parece ter se afrouxado - não que eu saiba
por qual motivo. Ela é como um pedaço estranho de mim. A parte de mim que
continuaria vivendo e sendo indestrutível, mesmo depois que eu fosse embora.
Fico feliz pelo que ela fez hoje. Sei que é Felicidade, o sentimento - isso é quão
próxima estou da minha alma. Me envergonho por ter estado perto de desistir,
mas tenho orgulho de ter conseguido criar algo que me salvasse. A parte estranha
é a certeza que tenho dentro de mim de que se estivesse com uma versão humana
com qualquer outra das minhas doze vampiras agora, eu continuaria sangrando
até a morte, por horas e mais horas. Não que duvide do respeito que elas têm por
mim ou da admiração, mas o laço entre Ellie e eu é completamente diferente.
Pego a esmeralda descansando sobre meu peito. Ela está verde e límpida agora
o que significa que nenhuma das meninas está sangrando. Suspiro aliviada, mas
sei que isso não tira o risco que elas estão correndo. Não muda o fato de que elas
estão sendo procuradas por cada um dos vampiros do Clã Romeno e que mesmo
que elas nos achem, serão recebidas por um acampamento pronto para matar
cada uma delas antes de matar Ellie. Nós precisamos arranjar uma forma de
prepará-las. De avisar sobre o que está acontecendo.
A sensação de inutilidade me fere por dentro. Estou presa aqui e tive sorte de
ter carcereiros tão sádicos. Eles podiam ter me matado rapidamente hoje cedo e
não haveria sangue de Ellie que me salvasse, mas não fizeram porque queriam
que eu sofresse. Me pergunto o que farão quando procurarem por mim amanhã
e descobrirem que sigo viva e respirando. Apesar da ideia ser perturbadora, a
ideia de ação me conforta. Preciso sentir que estou fazendo algo. Bocejo, com a
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adrenalina no sangue abrindo espaço para a satisfação. Coloco a cabeça de Ellie
no chão delicadamente e me deito ao seu lado, me aconchegando na curva que
seu corpo encolhido faz, para pegar no sono assim como fazíamos quando Pierre
ainda era um bebê entre nós.
Piatra Neamț, Romênia
Kaylee
Quando as pedras voltam ao seu tom normal e puro, estamos todas sentadas
em um círculo no primeiro andar. Um silêncio perturbador tomou conta da sala
e cada um dos presentes parece tomado por algum tipo de encanto. As pedras
sangraram durante todo o dia. Nós fomos acordadas pela sensação de
formigamento no pescoço, que foi seguida pelas pontadas na barriga algumas
horas depois. Ficamos nessa sala, observando a passagem do tempo e esperando
por algum sinal do que estava acontecendo e onde estava acontecendo. Quem
quer que tenha sagrado sangrou durante todo dia e agora parece ter parado de
sangrar aos pouquinhos. Não tem como isso ser um bom sinal.
- Agora é um bom momento para seus poderes mediúnicos funcionarem,
Persephone. - Sophie diz, finalmente quebrando o silêncio desolado.
Olho para a falante com cuidado e a pego roendo as unhas. Sophie não é uma
pessoa que demonstra nervosismo com facilidade, com sua fama de nunca sentir
medo, mas os onze dias desde o sequestro de Kat e Ellie e o fato de que durante
todo esse tempo não encontramos nenhuma pista de onde elas estão, está fazendo
um estrago nos nervos dela. Acho que ela preferiria que as meninas estivessem
definitivamente mortas e isso pudesse ser provado, porque aí ela poderia fazer
outras coisas.
- Ah, eles estão. - Persephone diz, com um suspiro - Só não sei se vocês vão
gostar de ouvir o que eles têm a dizer.
- Elas...? - Anika começa arregalando os olhos.
A bruxa balança a cabeça.
- Não, não. Até onde sei, elas estão vivas, apesar de eu não ter entendido
completamente como. Elas provavelmente nunca serão absolutamente honestas
a respeito de como sobreviveram, mas isso não é importante agora. O problema
é outro e é bem mais complicado que isso. - Ela se cala e observa a audiência.
Além de nós onze, que estamos no mesmo círculo que ela, Amelie, Pierre e
Selene observam tudo sentados em um canto em silêncio. Apesar de serem
considerados apenas acompanhantes nas loucuras que estamos envolvidos, eles
têm ajudado da forma que podem na busca por Kat e Ellie, mesmo quando isso
significa apenas ficar fora do caminho.
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- Será que dá para você falar de uma vez e parar de criar tensão desnecessária?
- Charlottie reclama, antes que a irmã o faça.
- Eles descobriram como capturar e destruir a alma de Ellie. - Persephone diz.
É possível sentir no ar que a sala vai explodir em cochichos nos próximos três
segundos, então Persephone levanta as mãos antes que isso aconteça. - Mas antes
de fazer isso eles precisam destruir toda ligação física que Ellie possui na Terra.
- E o que isso significa? - Pergunto, no silêncio que se segue.
- Eles estão vindo atrás da gente. - Sophie responde, as feições obscuras. Precisam matar todos nós. A começar pela linhagem sanguínea principal de Ellie.
- Pierre engasga e ela sorri. - É, inclusive você. Depois eles vão destruir todo
mundo que está ligada a ela de outras formas. Ou seja, todas as doze.
- Mas você... - Charlottie interpela - Não têm como matarem você.
- Eu sei, mas eles podem deixar para se preocupar com isso depois que tiverem
matado eles cinco. - Ela faz um gesto amplo apontando Anika, as gêmeas, Tatiana
e Pierre. - A prioridade agora é manter vocês vivos. Precisam ir para um lugar
seguro. Já que Persephone avisou a tantas bruxas do norte onde ela está, vocês
precisam ir para o sul o quanto antes. Existe uma chance, nada pequena, de que
eles estejam nos observando durante todo esse tempo e de que possamos sofrer
um ataque ainda esta noite.
E a explosão de cochichos deixa de ser controlada. Segurança é a única coisa
que gostávamos de fingir ter depois de virmos para Piatra Neamț e ela deixou de
existir agora que o clã que jurou destruir Kat também pretende nos destruir
- Não existe lugar seguro próximo. - Anika reclama - E se o risco é de que um
clã de vampiros sanguinários atravesse aquela parede de vidro agora e mate nós
cinco, nós precisamos de um lugar seguro imediatamente.
Incitados pelas palavras dela, todo mundo encara a parede de vidro, onde nada
além de um pôr-do-sol alaranjado encara de volta. Como estou olhando para o
lado dela, percebo quando Amelie se levanta e limpa a garganta como sempre
fazia antes de discursar aos Apreciadores.
- Existe um lugar seguro próximo. Estamos na barreira dele. - Ela diz, fazendo
todas a encararem.
- Nós não podemos entrar em solo sagrado, Amelie. - Digo, cuidadosamente.
- Podem, se as bruxas da cidade concederem a proteção a vocês.
- VOCÊ SURTOU?? - Persephone rebate, quase vermelha. - Nós não podemos
simplesmente conceder proteção a vampiros depois de 100 anos.
- Sua família inteira se preparou para nos ajudar com nosso propósito durante
todo esse tempo, Persephone. - Sophie diz - Você vai deixar tudo se perder por
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causa de um bando de vampiros selvagens simplesmente porque não quer
conceder proteção a nós?
- Não é questão de querer, Sophie. Piatra Neamț é uma das poucas cidades
completamente seguras para bruxas na Romênia. Deixar um vampiro entrar é
abrir precedentes.
- Nós não vamos matar ninguém da sua família, Persie. - Miranda diz,
cuidadosamente.
- Anika estava ameaçando Selene não faz 3 dias.
- Anika! - Sophie exclama. Todos os outros olhares acusam a vampira.
Ela dá de ombros.
- Eu estava entediada. Não quer dizer que eu realmente faria algo que colocasse
todo nosso plano a perder. Ao contrário de Persephone.
A bruxa vidente bufa de frustração e olha para Miranda em busca de ajuda.
Por mais próximas que elas pareçam estar, ela parece não se dar conta de que
quando a vida de Miranda está em risco, ela não vai levar em consideração
princípios dos outros. Persephone para de repente e empalidece com uma noção
repentina. Então balança a cabeça e encara Sophie, compreendendo que ela é
nossa líder.
- Um dia. Apenas por esta noite e o dia de amanhã. Então nós vamos enviar
vocês para um lugar ao sul ou descobrir uma forma completamente segura de
destruir todo clã romeno.
23 de fevereiro
Valentina
Não foi apenas um dia. Chegamos a uma casa segura no centro de Piatra
Neamț no dia 18 à noite e na manhã do dia 19, todas as bruxas da cidade queriam
nossas cabeças arrancadas em praça pública. Como Persephone permitia
vampiros na cidade mais sagrada da Romênia? Com muito tato, a bruxa
responsável por nos colocar em Piatra Neamț conseguiu convencer as bruxas de
seu clã a conversarem. Persephone e Sophie ficaram responsáveis pela diplomacia
e nós fomos proibidas de pisar fora da casa enquanto elas não resolvessem as
coisas. Como resultado, estamos presas aqui há cinco dias. E sem nenhum avanço
na situação Kat e Ellie.
Não sei dizer qual de nós está mais impaciente, estando presas e encontrando
uma bruxa de cara feia cada vez que colocamos a cara na janela. Pelo menos
estamos seguras, mesmo que seja da pior forma possível. Estou na sala de estar,
ouvindo música com o celular para bloquear os sons dos passos sem rumo das
outras meninas da casa e de Miranda brincando com as facas que encontrou na
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cozinha e passou horas afiando. É óbvio na postura dela que ela torce para errar
a mira e quebrar a janela. Tenho os pés sobre as costas do sofá, o corpo
atravessado no assento e o pescoço balançando perigosamente no fim dele. As
facas passam sobre minha cabeça tão rápido que tudo que eu consigo ver delas é
um flash, quando sua lâmina é atingida pelo fecho de luz da janela. Quase desejo
que uma delas caia sobre mim para que eu tenha uma desculpa que seja para
beber uma gotinha de sangue.
Mas Miranda é boa demais nisso - com mais de cem anos de treinamento.
Mesmo quando me levanto abruptamente, com uma cambalhota, ela
simplesmente move a mão que está segurando a faca alguns centímetros para
cima e a lâmina passa muito longe de mim, apesar de eu conseguir ouvi-la. Ela
me encara com as mãos na bainha da última faca, erguendo a sobrancelha.
- Não tem nada que você queira me contar sobre as coisas que você tem feito
com Persephone? - Pergunto, esperando a revirada de olhos.
E ela vem junto com um bufo.
- Você quer saber sobre minhas descobertas?
- Eu alcancei um nível completamente novo de tédio, Miranda.
Ela faz uma careta antes de jogar a última faca, entre o espaço do braço que
tem a mão na cintura.
- Você deu azar. Faz cinco dias que estamos presas nessa casa sem nada que
não seja completamente mundano e absolutamente entediante. Não tem como
descobrir coisa alguma.
- Tem que ter algo que você não tenha me contado.
- Duvido muito.
- Por favor, Miranda. Se eu não for distraída com uma história agora, eu vou
ser forçada a pegar uma dessas facas e me ferir mortalmente só para poder sair e
me alimentar.
- Você está blefando. - Ela diz, cruzando os braços. Mas percebe no meu olhar
que eu não tenho nada a perder e completa: - Não vão deixar que você saia para
se alimentar assim.
- Também não deixariam que eu sangrasse até a morte. Especialmente quando
uma de nós pode ter tido o mesmo fim.
- Valentina!
- O que? Por que todo mundo fica fingindo que não é uma possibilidade? Kat
pode perfeitamente ter morrido naquele dia e se isso aconteceu nós precisamos
seguir em frente sem ela.
- Persephone disse que elas estão vivas.
- Persephone também sempre diz que não tem como ter certeza de nada.
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Miranda faz uma pausa e me observa com cuidado. Estamos as duas de pé no
meio da sala de estar, na mesma altura, com rosto quase idênticos. Somos gêmeas.
Entendemos uma à outra como ninguém e, se estivermos próximas, conseguimos
nos comunicar sem palavras. Mas quando nos afastamos, quando temos
interesses diferentes, as diferenças entre nós ficam óbvias demais.
- Você acha que nós conseguimos fazer isso sem Kat? - Ela pergunta, depois de
um minuto.
Pondero.
- Eu sei que nós temos a bruxa mais poderosa do mundo do nosso lado. Além
do Réquiem, que, se Kat realmente estiver morta, tem fúria o suficiente para
destruir o Inferno sozinha sem quebrar nenhuma unha. Persephone disse que
nós não precisamos ser treze para terminar o que começamos e se Kat escolheu
cada uma de nós é porque sabe que poderíamos fazer isso.
- Ela não escolheu nós duas.
- Não desistiu de nenhuma das duas também.
Ela balança a cabeça e desvia o olhar. Sinal claro de que quer me contar algo,
mas não sabe como. Espero, mas logo perco a paciência. Estou prestes a gritar
que diga logo, quando ela fala:
- Persephone disse que seremos dez quando descermos ao Inferno. E sete
quando tudo acabar. Também disse que mudanças drásticas acontecerão no
Exército antes do equinócio de primavera.
Ergo a sobrancelha.
- Por que ela te conta esse tipo de coisa e não ao resto do Exército?
- Ela disse que confia em mim. Eu pareço me importar com ela e com o que
ela tem a oferecer, ao invés de simplesmente vê-la como uma ferramenta para
nossos planos.
- Ela sabe que você é uma vampira que na verdade só está buscando uma forma
de ter poderes depois que receber a alma de volta né?
Ela bufa e passa por mim para se sentar no sofá.
- Duvido que ela saiba dessa última parte. Mas também duvido muito que ela
não tenha os próprios motivos para confiar essas coisas a mim.
Me viro de vez para ela, finalmente entretida.
- O que você quer dizer?
Miranda suspira.
- Você ouviu sobre Deyah. Conhece Anika. Conheceu Bianka. Todas elas têm
a mesma característica de nunca fazer nada sem segundas intenções. Cada uma
de suas vontades seguem princípios, cada uma de suas ações exigem algo de volta.
O fruto não cai longe da árvore, duvido que Persephone não aja da mesma forma.
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- E que você acha que ela quer? - Pergunto, me sentando.
- Não é exatamente querer. É algo que ela sabe e tem me escondido por algum
motivo. Charlottie se aproximou dela com a mesma velocidade que eu, e ao
contrário de mim, Lottie será uma bruxa quando completarmos nossos planos.
Persephone tinha mais razões para tratá-la como pupila do que a mim.
- Você tem alguma teoria sobre o que ela sabe?
Ela discorda com a cabeça.
- O que é um dos motivos pelos quais eu fico na cola dela o tempo todo. O
que quer que ela saiba sobre mim pode servir como minha forma de conseguir o
que quero um dia.
Eu rio.
- Você definitivamente é pupila dela.
Miranda simplesmente dá de ombros e nós duas caímos na gargalhada. Ainda
estamos rindo quando a porta da frente é aberta com agressividade e duas bruxas
frustradas e uma garotinha entram na sala, suadas e cansadas como se voltassem
da guerra.
- Vou concordar com a teoria de Miranda sobre a ligação com o Inferno estar
na Romênia, mas vou corrigir para o próprio Inferno é na Romênia. - Sophie
resmunga assim que nos vê - Eu sinto que acabei de ter três dias de debates com
o próprio diabo.
- Bruxas romenas são ditas de serem descendentes diretas de Lilith, então faça
as contas. - Persephone completa, parecendo tão exausta quanto a parceira.
Quando ela fecha a porta atrás de si o ruído da chegada das outras vampiras
que estavam espalhadas pela casa já é próximo e algumas delas já estão na sala.
Sophie e Persephone se sentam ao nosso lado e a dona da casa pede que a irmã
mais nova pegue um copo d’água para ela. Quando Kaylee completa o grupo,
chegando ao lado de Amelie, Persephone solta um suspiro alto antes de dizer o
que todas esperam:
- Vocês podem ficar. Por enquanto e com algumas condições.
Selene chega com a água e Persephone para de falar fazendo com que Sophie
assuma:
- Nós prometemos que só manteríamos vampiras na segurança da cidade até
termos Kat de volta. Que nem todas vocês ficarão aqui dentro. E que... - Ela faz
uma pausa e fecha os olhos se preparando para as reações - Nós destruiríamos o
Clã Romeno.
Surpreendentemente, o Exército não começa a falar como louco. Nós nos
entreolhamos em um silêncio mortal. Estamos cansadas, preocupadas e
desesperadas por um pouco de ação. Destruir um clã de centenas de anos parece
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algo extremamente estúpido a tentar se fazer, mas a essa altura ninguém se
importa mais. Sophie abre os olhos no silêncio, surpresa. Ela busca pela irmã na
sala e a vampira suspira:
- Como você pretende fazer isso?
- Ainda não tenho certeza. - Ela responde, sincera - Nosso primeiro passo é
mover as da linhagem direta para algum lugar mais seguro. O conselho de bruxas
decidiu que manter todas vocês aqui é um risco para a cidade, já que os vampiros
buscarão uma forma de atacar. Quando a linhagem de Ellie estiver protegida, o
resto de nós ataca. Por enquanto, a prioridade é manter Ellie viva e isso significa
manter a linhagem em segurança.
- Qual o plano? - Anika pergunta, sabendo que é a primeira a morrer.
- Sophie vai levar as gêmeas até um lugar seguro no oeste. - Persephone diz,
olhando para todas nós sem olhar para ninguém especificamente. - Depois levará
Tatiana para um lugar seguro no sul. Pierre vai para Graz amanhã cedo - ele é
suficientemente difícil de matar para não ter problemas para viajar em segurança.
Anika é a única que o conselho permitiu que ficasse mesmo sendo a primeira a
ser atacada. As outras vampiras do Exército podem ficar aqui só até todas estarem
seguras, depois tem que sair para cumprir as outras partes do trato.
- Vocês vão me deixar sair do país sozinho? - Pierre pergunta, completamente
surpreso.
- Para um lugar seguro. - Sophie sibila. - Mas você está à vontade para se colocar
em perigo. Sabe que eu tenho como encontrar você.
Ninguém diz nada. Que evolução.
- Uma coisa de cada vez, então. - Sophie diz, batendo as mãos na coxa como se
se preparasse para algo. - Amanhã de manhã eu e as gêmeas deixamos Piatra
Neamț. Eu vou usar um feitiço de camuflagem antigo o que quer dizer que
teremos que viajar da forma antiga. São cinco dias andando até o lugar seguro.
- Ótimo. - Reclamo - Nada como passar meu aniversário andando por uma
estrada romena.
Sophie, que está ao meu lado, me cutuca com o cotovelo e me lança um
sorriso, não querendo dizer nada na frente de Persephone. Sei o que significa no
mesmo momento. Vamos encontrar uma forma de comemorar a data no meio
do caminho.
- Enquanto estamos viajando, seria uma boa ideia que vocês fossem pensando
em formas de ataque e em outras formas de descobrirmos o paradeiro daquelas
duas. Não é possível que o acampamento do Clã Romeno não tenha chamado
algum tipo de atenção. A Romênia não é um país tão grande assim.
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- Pode deixar. - Charlottie responde, encabeçando as vampiras que não são da
linhagem de Ellie.
Um silêncio se segue enquanto procuramos algo mais a dizer, mas quando fica
claro que nada mais precisa ser dito, Persephone se levanta.
- Agora que está tudo definido seria uma ótima ideia que vocês todas fossem
dormir. Precisam estar descansadas.
Ninguém reclama e alguns boas noites são trocados com todas deixando a sala
no maior silêncio possível. Suspiro e cutuco minha irmã, para que façamos o
mesmo. Nos levantamos ao mesmo tempo, mas Persephone toca o braço de
Miranda antes que ela dê qualquer passo. Me viro junto porque nossa conversa
mais cedo definitivamente me deixou com vontade de prestar mais atenção nesses
momentos. Persephone olha para minha irmã com uma espécie de admiração e
algo mais, irreconhecível.
- Eu provavelmente não a verei mais, então aceita um conselho de alguém que
tem motivos bons para confiar na própria intuição? - Parece ser algum tipo de
piada interna, porque Miranda apenas sorri e a bruxa-vidente continua - Escolha
o fogo. Como meio e como fim.
Vatra Dornei, Romênia
26/27 de fevereiro
Eleanor
Já é noite alta e eu estou deitada no meio do barracão, de braços abertos e
encarando o teto quando o fantasma aparece e tudo que consigo fazer é suspirar.
Não é Deyah, mas sim uma faladeira vampira que morreu há muito mais tempo
do que eu poderia imaginar. Às vezes eu queria que Kat não fosse tão firme sobre
só conversarmos apenas na língua do país onde estamos. Se eu não fosse fluente
em finlandês poderia apenas desligar a mente do falatório desenfreado do
fantasma, mas entendendo tudo que ela fala fica um pouco difícil. Kat ouve meu
suspiro e ri.
- Tem ficado um pouquinho entediante agora que eu não sou arrancada daqui
para ser torturada todo dia não é? - Ela pergunta do canto onde está.
Me sento e olho para ela, enxergando-a com clareza de uma lua cheia que só
agora começou a diminuir.
- Só um pouquinho. - Respondo, sorrindo.
No dia seguinte ao ataque oficial a Kat, eu me coloquei em frente à porta assim
que ouvi passos dos vampiros do Clã se aproximando. Quando a porta foi aberta
violentamente eu perguntei no mesmo instante se eles queriam ter o mesmo
destino dos dois que vieram antes. Foi um ataque fraco, eu sabia muito bem que
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o que fizera no dia anterior tinha sido graças a um surto de adrenalina motivado
pela raiva profunda que eu passei o dia fermentando. Eles também perceberam
isso e estavam prestes a retrucar quando viram Kat sentada alguns metros atrás
de mim. Eu poderia jurar que eles empalideceram, se não fosse tão improvável.
O que quer que eles acreditavam sobre o Réquiem pareceu ter sido comprovado
na forma como olharam para a vampirinha que sustentou o olhar como se sua
existência fosse o milagre que eles acreditavam ser. Eles sussurraram um para os
outros e saíram, nos deixando em paz pelos dias seguintes. Dois guardas voltaram
a vigiar o barracão a todo tempo, mas de uma distância maior do que a que
mantinham antes e sem falar nada o dia inteiro.
- A parte mais difícil é tentar não me obcecar pensando em como as meninas
estão. - Digo, depois de alguns minutos.
É a vez de Kat suspirar.
- Elas têm Persephone e Sophie - bruxas poderosas e boas estrategistas. Além
de Persephone conseguir prever perigos. As pedras não escureceram, elas estão
bem.
- E por quanto tempo? E quão prejudicial isso pode ser para os nossos planos?
Não estamos perdendo diversas janelas, presas aqui enquanto as meninas não
têm como nos encontrar e não podem vir sem se colocar em perigo?
Kat limpa uma mancha de poeira no joelho, mesmo que nós duas estejamos
completamente sujas. A situação dela está ainda pior, com o vestido destroçando
e vários nós tentando mantê-lo no lugar.
- É exatamente a vontade deles, Ellie. Usar seus joguetes para nos distrair e
fazer perder diversas janelas importantes. Mas não significa que não teremos
como entrar depois disso. Precisamos de segurança, precisamos nos manter sãs.
Quando acabarmos com as distrações o ataque será direto.
- Nosso ou deles? - Pergunto.
Seus olhos faíscam.
- Depende de quem achar onde a ruptura está primeiro.
Em resposta a isso, um trovão faz com que o barracão estremeça e eu reviro os
olhos quando ela ri. As tentativas do Inferno de ficar lembrando que pode nos
ouvir conseguem ser irritantes. Não adianta saber nossos planos e não conseguir
fazer nada diretamente para impedi-los. Acreditem, eu saberia sobre
conhecimento sem poder. E nesse ponto eu sei bem que o Inferno é mais palavras
que ação.
- Você tem alguma ideia de que dia é hoje? - Pergunto para Kat, depois de um
tempo.
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- Não. Só sei que faz mais de duas semanas que estamos presas aqui. Talvez já
tenha completado três.
- Isso significa que talvez tenhamos perdido o aniversário das gêmeas. - Digo,
de alguma forma realmente chateada.
Kat, que tem estado nos melhores dos humores desde que passou pela
experiência quase morte, ri alto outra vez.
- Valentina vai cobrar caro por isso. - Ela diz, ainda sorrindo - Culpa sua que
não deixa de mimar suas meninas.
- Elas merecem, são vampiras maravilhosas.
- E obedientes. - Ela diz em uma clara provocação.
- Se isso foi uma referência a eu ter criado as vampiras da minha linhagem
como filhas, eu vou ignorar você. Vou ignorar você completamente.
Outra risadinha se segue a isso e eu volto a me deitar. Kat fica em silêncio por
um instante e eu fecho os olhos pensando em Anika, Valentina e Miranda. Junto
com Pierre e Tatiana, elas são as primeiras a serem mortas caso queiram mesmo
me matar - o que faz delas as pessoas que mais precisam estar seguras agora. Eu
realmente me importo com aquelas três, mesmo que a relação que tenho com
elas seja tão diferente da que eu tenho com Kat e Sophie. Especialmente as
gêmeas - elas precisaram conquistar seu lugar no Exército, já que só foram aceitas
porque Kat não queria perder Anika. De volta ao tempo em que ela se importava
muito com respeitar os desejos de Deyah.
- Sabe quem mais fazia aniversário dia 27 de fevereiro? Deyah. - Kat diz, como
se estivesse ouvindo meus pensamentos - Ela nunca comemorava no dia, só na
lua nova seguinte. Hoje eu desconfio que ela tivesse muitos motivos para isso,
mas na época eu acreditava que era simplesmente porque eram as noites mais
escuras. Ela sempre pedia de presente histórias, coisas sobre nós que ela ainda
não sabia ainda, informações que ela pudesse usar. Nos reuníamos em um
círculo, fazíamos uma fogueira e contávamos as histórias com a promessa de que
quando a fogueira apagasse, tudo voltava a ser segredo, ninguém pensaria mais
sobre as histórias dos outros. É claro que Deyah pensava e às vezes falava sobre.
Os segredos eram o presente dela.
- E foi graças a eles que eu descobri onde ficava a Casa da Morte.
Eu estava deitada com os olhos fechados e as palavras de Kat vinham tão
carregadas de nostalgia que eu conseguia ver as imagens com clareza e era
carregada para a imagem onírica que elas transmitiam. Quando eu ouço a voz de
Deyah, tão distinta quanto a de Kat no silêncio da noite, eu me sento no mesmo
instante, ouvindo meu coração disparar pela emoção de ver a única fantasma que
eu precisava.
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- Deyah! - Exclamo, notando com o canto do olho que assusto Kat - Por favor,
me diga que você ainda está sã o suficiente para nos ajudar.
O espectro revira nos olhos e cruza os braços.
- Estou sã o suficiente para não fazer isso de graça.
- Preciso que você encontre Sophie e diga onde nós estamos.
- Desde quando Sophie me ouve?
- Ouvirá sabendo que você é a única forma que temos de nos comunicar. Nós
estamos presas aqui há semanas e sem direito a feitiços de localização.
Ela arregala os olhos, parecendo perceber agora o estado em que nós nos
encontramos.
- Nossa. Você passa alguns dias na França e quando volta tudo mudou. Como
vocês se meteram nessa?
- Seu antigo clã encontrou Kat.
Deyah franze o cenho.
- Isso é algo que eu preciso saber mais sobre.
- E você tem todo direito de fazer perguntas, depois que nós sairmos daqui.
Encontre Sophie e diga onde estamos. Peça que venha com todo o Exército
exceto Anika, Tatiana e as gêmeas, que precisam ficar em segurança.
Ela balança a cabeça afirmativamente, mas não desaparece.
- Você não está esquecendo nada?
Esfrego as têmporas com frustração.
- O que você quer? Um pedido de por favor?
- Felicitações. - Kat diz, mesmo que só esteja acompanhando uma via da
conversa - Feliz 1227º aniversário, Deyah. Apesar de você ter deixado de
envelhecer há um tempo absurdo atrás e morrido há mais de 100 anos.
Me surpreendo quando a fantasma sorri e diz antes de desaparecer:
- Diga a Kat que agora ela me deve um segredo.
Rodovia 17B, Romênia
27 de fevereiro
Sophie
- Eu ainda não acredito que vocês realmente fizeram isso. - Miranda reclama
pela milionésima vez.
É realmente complicado enfrentar uma viagem de 5 dias com a consciência de
Perspehone no meu pé de ouvido, mas ela falou várias vezes que nós não
deveríamos atacar ninguém, que Valentina não deveria se alimentar além do que
o Exército tinha combinado, etc, então eu já esperava que fosse passar os dois
dias seguintes falando sobre como não deveríamos ter feito isso.
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- Nós não o matamos, Mi. Eu apenas queria sentir a emoção do ataque outra
vez. - Valentina responde, ofegante. Estamos andando pela rodovia e o dia já
quente parece mais quente ainda. Ultimamente os dias tem sido assim, ora
quentes, ora com tempestades incompreensíveis. - Você precisa admitir que foi
muito legal ver a reação dele quando eu surgi do nada. Nós devíamos ter
aproveitado os poderes de Sophie antes dessa maldita regra de só se alimentar
com gotinhas.
- Eu não acredito que você a apoiou nisso, Sophie. - Miranda diz, exasperada
quando eu rio do que sua irmã disse - Vocês viram o que aconteceu quando
quebraram a regra de Kat e ela explicou muito bem porque deveríamos segui-la a
risca. Vocês quase colocaram a perder meses de dedicação à nossa limpeza.
- Eu mal me alimentei! E não lembro de ter destruído ou multiplicado coisa
alguma!
- Mas esteve bem perto. Sangue quente é viciante, Valentina. Você poderia não
ter conseguido parar.
Valentina está prestes a responder outra vez quando eu ergo as mãos em um
movimento tão violento que as duas congelam.
- Já chega vocês duas! - Digo. - Miranda, eu devia a sua irmã um presente de
aniversário. Vocês estão completando 127 anos em uma rodovia vazia no meio
do nada. Merecem um descanso de regras que, por sinal, não foram quebradas.
Você pode ter um presente agora, pode escolher qualquer coisa.
Ela hesita. Ainda quer gritar sobre termos atacado um homem que estava
consertando o carro no acostamento, mas a ideia de ter o que quiser de presente
hoje a anima.
- Veremos alguma coisa que eu queira quando passarmos por algum lugar
habitável nesse fim de mundo. - Miranda diz com um suspiro e continuamos
andando.
O lugar habitável só é encontrando depois de quase duas horas andando em
silêncio e é apenas um posto de gasolina com uma loja de conveniências.
Decidimos entrar de qualquer forma, eu poderia usar qualquer tipo de refresco.
São um pouco mais de duas da tarde, mas a loja de conveniências está vazia.
Depois de uma rápida deliberação sobre devermos ou não entrar com o feitiço
que nos esconde, acabamos optando por entrar normalmente o que surpreende
o vendedor. Ele olha duas vezes para o posto de gasolina e fica confuso quando
não vê carro nenhum. O ignoro e entrego minha mochila para Miranda.
- O cartão de crédito está aí. Comprem a loja inteira se quiserem, mas façam
isso com cuidado. Vocês ainda estão em risco de vida. Vou ao banheiro por dois
minutinhos. - Aviso.
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As gêmeas concordam com a cabeça ao mesmo tempo, fazendo com que
pareçam mais iguais do que já são. Deixo as para escolher a bugiganga que
queiram e entro no banheiro feminino imundo exasperadamente. Encaro o
chuveiro em um dos cubículos decidindo se seria uma boa ideia molhar o cabelo,
já que estou aqui. A outra opção seria enfiar minha cabeça embaixo da torneira,
o que se mostra uma péssima ideia assim que eu abro a torneira e vejo a água
saindo amarela. Quando caminho até o chuveiro, noto algo no espelho com o
canto do olho, mas ignoro e sigo para onde ia com um suspiro.
Depois de deixar a água cair por um tempo e vê-la mais clara, coloco a cabeça
embaixo do chuveiro com cuidado para não molhar as roupas. A água fria contra
a minha cabeça me relaxa imensamente. Apesar de ter viajado muito a pé quando
entrei no Exército e cobrir distâncias absurdas em considerável pouco tempo, o
novo milênio e seus confortos tirou de mim essa habilidade. Sou forte demais
para ficar mal por uma viagem de cinco dias a pé, mas isso não quer dizer que eu
não me sinta cansada às vezes. Pelo menos mentalmente. Depois do que parece
tempo o suficiente desligo o chuveiro e torço o cabelo, percebendo que agora ele
tem cheiro de ferrugem. Volto até a bancada com as pias e encaro o espelho. Só
depois que checo se não estou laranja ou mais suja é que eu lembro que deveria
evitar aquele espelho.
- E eu aqui pensando que me livrara de você. - Reclamo já começando a me
afastar do lugar onde estamos.
- Eu tenho uma mensagem de Ellie. - Deyah solta, sem rodeios.
Congelo onde estou e me viro de volta para onde o reflexo está.
- O que você disse?
- Elas estão em um acampamento a alguns quilômetros de Vatra Dornei. Eu
indico o caminho caso você não seja orgulhosa demais para isso.
Eu me aproximo cuidadosamente do reflexo e presto toda atenção que não
prestei no mais de um ano desde que Deyah escapou do Inferno. Trinta minutos
depois, saio da loja de conveniência acompanhada das gêmeas embaixo de trinta
quilos de bugigangas, além de mais coisas enfiadas em suas mochilas. Saímos
pelos fundos, sem retornar para a rodovia, porque Deyah indicou um caminho
mais simples pela floresta que a cerca. Ellie especificou que eu deveria levar todas
as meninas, exceto, Anika, Tatiana e as gêmeas, mas nós estamos perto demais
do acampamento e de Vatra Dornei, para que eu deixe a chance passar. O plano
é manter as gêmeas escondidas em algum lugar e usar meus poderes para tirar
Ellie e Kat de onde elas estão presas sem causar muito caos. Depois, mais fortes,
voltamos para destruir o Clã Romeno, como prometemos às bruxas de Piatra
Neamț.
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- Uma missão de resgate! Esse é o tipo de emoção que eu queria de aniversário!
- Miranda exclama depois de alguns minutos na mata fechada.
- Pois nem se anime. - Aviso logo - Vocês duas vão ficar o mais longe possível
do acampamento.
- Mas por quê? - Valentina pergunta com a voz mais mimada possível.
- Porque tudo que o Clã mais quer é ter vocês duas na mão para matar.
- Eles precisam matar Anika antes. - Miranda resmunga.
- Eles podem perfeitamente prender as duas para matar assim que matarem
Anika. Ellie disse que não era para levar vocês e vocês só estão indo porque eu
não quero perder a chance de encontrar as duas por tecnicidades.
- Mas Sophie, nós podemos ajudar! - Miranda reclama.
Eu não subestimo as vampiras mais novas do Exército. Elas não são pessoas
eternamente com 11, 12 ou 13 anos, são vampiras centenárias presas em corpos
com essas idades. Mas eu também não ignoro o fato de que elas estão em corpos
pequenos e facilmente destrutíveis, sendo máquinas mortíferas ou não.
- Manter vocês duas vivas significa manter Ellie viva. Então vocês ajudam muito
se mantendo vivas e seguras. Não inventem de cometer atos heroicos. A ideia é
fazer tudo o mais rápido possível.
Elas suspiram ao mesmo tempo e não voltam a dizer nada. Caminhamos entre
as árvores pelo que parece tempo demais. Eu vou à frente e preciso lembrar o
tempo todo que as meninas não se regeneram como eu e que eu não preciso de
vampiras sangrando no momento ou eu esqueço de avisar sobre espinhos e de
quebrar galhos que poderiam machucá-las. Mesmo estando consideravelmente
perto e encontrando todas as referências que Deyah me passou, quando vejo a
casa ao longe, com fumaça saindo de uma chaminé, o sol já está se pondo e um
frio perturbador já me envolve, me deixando irritantemente arrepiada.
- Certo. - Digo, me virando para as gêmeas cerca de vinte metros antes do limite
da mata. - Não saiam daqui. Eu vou fazer um reconhecimento do lugar e volto
para dizer o que vocês precisam fazer.
Elas concordam com a cabeça e eu vou em direção ao fim da floresta com todo
cuidado possível. Estou com o feitiço de cobertura, mas ainda assim escondo o
corpo atrás de um tronco para observar o lugar. É uma casa de apenas um andar,
construída em madeira - chamar de acampamento foi um exagero profundo de
Deyah. Em frente, dois homens fortes e inacreditavelmente altos estão parados
em guarda. A entrada da casa está tomada por cinco carros e pelo que eu descobri
sobre o Clã Romeno isso provavelmente indica que todos ou grande parte dos os
membros do clã estão no local. Ao fundo, um pouco distante de onde eu estou,
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um barracão de madeira, construído de qualquer jeito é vigiado por dois outros
homens. Percebo na hora o que isso significa.
Com todo cuidado do mundo, me movimento ainda dentro da floresta para
me aproximar o barracão e observá-lo com mais cuidado. Depois de ter certeza
de que os dois homens não se movem de jeito algum, me aproximo do fundo do
barracão e tento colar o ouvido na madeira para ouvir algo. Minha cabeça bate
em uma barreira invisível. Tento furá-la com a mão, mas isso também é
impossível. Engulo um bufo de frustração quando lembro que não deveria fazer
barulho. Resolvo ver se consigo usar a magia dentro da barreira. Grama daninha
cresce em volta do barracão e eu me afasto um pouco para fazê-la crescer.
Rapidamente ela se transforma em hera e cresce pela parede do barracão,
invadindo as frestas na madeira. Faço pequenas flores crescerem nela, como as
flores que Kat me viu fazer crescer quando descobri que tinha meus poderes outra
vez em 98.
- Sophie. - Ouço em um sussurro embargado vindo do barracão.
A voz de Kat era tudo que eu queria ouvir e eu sinto que meus ombros relaxam
com um peso que eu nem sabia que estava lá. Encontrei ela. Kat está viva. Não
precisaremos continuar sem ela. Antes de começar a pular de animação, lembro
que ainda existe trabalho a ser feito. Elas estão vivas, mas ainda estão presas. Não
me arrisco a dizer nada e começo a me afastar do barracão para voltar até onde
as gêmeas estão. De repente, ouço um rosnado ao meu lado seguido de um uivo
que me faz tremer. Bem atrás do barracão, presos em estacas decididamente fracas
demais para eles, estão cinco gigantescos lobos que não podem me ver, mas
decididamente sentem meu cheiro. Eu ouvi sobre os lobos do clã, mas eles
assustam muito mais ao vivo. Saio com cuidado da presença deles, quase sem
respirar para não chamar atenção.
- Eles podem ter trocas de turno e isso deixaria o barracão sem vigia por alguns
minutos. - Miranda diz quando chego onde as deixei e explico o que vi.
- É uma possibilidade, mas como faremos para tirá-las de lá? Existe uma
barreira invisível em volta do barracão.
Elas pensam por um minuto antes de Miranda ter um segundo de iluminação.
- Os vampiros do clã provavelmente entram no barracão. É a explicação mais
lógica para como Kat estava sangrando há alguns dias. E eles só precisam manter
Ellie presa. Kat seria morta facilmente se tentasse fugir.
- Onde você quer chegar? - Pergunto.
- Talvez a barreira só afete quem tem alma. Persephone me contou algumas
coisas sobre isso quando me contava sobre o solo sagrado em Piatra. Vampiros
descobriram como criar lugares onde só eles possam entrar também.
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- Mas Ellie está lá.
- Ela provavelmente foi conduzida por um vampiro e só pode sair se for
conduzida por um vampiro. E não pode ser Kat, se ela foi conduzida lá para
dentro também.
Eu ouço a sugestão na voz dela antes que ela a formalize.
- Não, Miranda. Tem que existir uma forma de fazer isso sem colocar vocês
duas em risco.
Ela dá de ombros.
- Você pode voltar para Piatra e estudar com Persephone uma forma de
quebrar a barreira. Ou...
- Não.
- ...Nós esperamos a mudança de turno, você me camufla e eu tiro as duas de
lá em segurança. Você tem poder o suficiente para camuflar Kat e Ellie também
e nós poderemos sair como se nada tivesse acontecido.
- Eu não vou colocar vocês em risco. - Repito, o mais firme que consigo.
- Então escolha a outra opção, Sophie. Volte para Piatra e deixe uma Kat já
pronta para fugir para trás. Nós duas sabemos que se você fosse optar pela
segurança em primeiro lugar, teria voltado antes de qualquer coisa.
Cruzo os braços e tento pensar em outras opções. Tem de haver outras opções.
Eu não posso colocar as gêmeas na linha de frente. Por outro lado, Miranda está
certa. Eu sou poderosa o suficiente para esconder todo mundo. E se ninguém do
clã estiver por perto para ver, seria praticamente como teletransportar as duas
dali para a segurança. Fecho os olhos.
- Certo. Nós vamos. Mas à noite, em uma possível troca de turnos. Você entra,
traz as duas até a floresta e nós corremos. E é você quem vai ouvir as broncas de
Ellie depois.
Miranda sorri de excitação, mas Valentina pigarreia.
- Mas e eu?
- Você foi transformada primeiro e seria a primeira a ser morta. Ficará aqui.
Em segurança. Eu já estou indo contra cada célula de mim deixando Miranda ir.
- Se ela for, eu também tenho que ir. - Valentina rebate, fincando o pé no chão.
- Val, por favor. Não faça a vampira mimada agora.
- Você precisa de toda ajuda que puder, Sophie. E se é uma questão de
segurança, Miranda não pode ir também.
Solto um gemido de frustração.
- Por que vocês duas são tão completamente impossíveis?
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- Porque somos vampiras de Ellie. - Miranda diz, sorrindo - E mesmo que ela
tenha feito “recomendações”, ela sabe que tendo a chance de salvá-la, nós faremos
isso.
Eu solto um suspiro cansado e desejo já ter terminado com isso tudo. Aponto
o caminho para as duas e deixando as mochilas para trás, andamos até onde eu
observei a casa à distância. Já está escurecendo, então esperamos em silêncio. Eu
tenho usado o feitiço que esconde nós três por tanto tempo que no momento
minhas veias pulsam mais rápido. Eu sou poderosa o suficiente para aguentar por
muito mais tempo, com minha energia sendo renovada por minha alma o tempo
todo, mas mesmo para mim a magia tem seu peso.
Quando a iluminação fica por conta da lua, a porta da casa é a aberta e algumas
pessoas carregando postes acesos com fogo saem. Cada uma dessas tochas é
fincada em um ponto, iluminando a parte de fora da casa quase completamente.
Uma delas é fincada a passos de onde estamos e nós três prendemos a respiração
ao mesmo tempo. Quando todo o espaço é iluminado, eles voltam para dentro,
mas uma das pessoas - uma mulher tão alta quanto os vigias - se aproxima dos
guardas da prisão de Kat e diz algo a eles, fazendo com que eles a acompanhem.
Ela repete a ação com os guardas da porta e de repente todos estão dentro da
casa.
- Quanto tempo você acha que temos? - Miranda pergunta.
- Não faço a mínima ideia, por isso precisamos ir logo. Valentina fica aqui
vigiando e pode gritar caso veja algum sinal deles. Nós duas vamos agora.
Valentina concorda com a cabeça e eu e Miranda saímos para as luzes das
tochas. A primeira parte é fácil. Caminhamos com cuidado até o barracão. Penso
nos lobos e tenho medo que eles notem nossa chegada, mas como eles já estão
uivando enlouquecidamente e sendo ignorados pelo clã, eu imagino que não
serão muito problema. Quando paramos na porta do barracão, eu testo outra vez
se consigo tocar a madeira, mas minha mão atinge a barreira invisível com força
outra vez. Para a minha surpresa a mãozinha de Miranda alcança a porta sem
problemas e depois de enviar um olhar de “Eu avisei” para mim, ela entra no
barracão com todo cuidado. Tiro a camuflagem dela quando ela está dentro.
- Miranda! - Ouço Ellie exclamar - O que eu diss...
- A gente não tem tempo! - Miranda rebate. - Me dê a mão e vamos sair daqui
imediatamente.
Kat é a primeira a sair e eu a incluo na camuflagem para que possa me ver. O
peso invisível cai das minhas costas de vez quando ela sorri entre toda a sujeira
que toma seu corpo. Miranda e Ellie saem de mãos dadas logo depois.
- Venham - Sussurro - Com cuidado.
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Mas assim que começamos a andar os rosnados dos lobos aumentam. Eles
estão ali para vigiar Kat, provavelmente já conhecendo o cheiro do sangue dela
muito bem. A saída dela os desperta e transforma seus uivos sem sentido em um
plano de ataque.
- Vá na frente, Kat. - Ellie diz, o mais baixo que consegue. E quando Kat hesita:
- Agora.
Kat corre na direção de Valentina. Como eu tinha previsto, as estacas que
seguravam os lobos eram fracas demais para efetivamente segurarem eles. Ellie e
eu nos colocamos entre eles e Kat em uma tentativa ridícula de segurá-los. Dois
deles pulam por cima de nós, enquanto os outros parecem entretidos por mim e
por Ellie. Me viro e coloco fogo nos lobos atrás de mim, que estão indo em
direção a Kat. O feitiço que eu mantive o dia inteiro já caiu, não há mais
camuflagem.
- Fogo! - Miranda exclama parecendo então se dar conta de tudo.
Sequer tenho tempo de vê-la correr: Um lobo ataca meu braço e a dor me cega
por um instante. Rapidamente ele queima também e sai de perto de mim para
viver a dor que sente. Me viro para Ellie, que tem outro lobo em seu encalce e
pouco para fazer além de tentar correr. Outro movimento com as mãos faz com
que esse também queime. Falta apenas um lobo que eu não consigo encontrar
em lugar algum. Me viro para onde Kat correu, mas antes que possa ver qualquer
coisa o grito de Valentina corta o ar.
Ellie e eu corremos até a entrada da casa e somos recebidas pela pior cena
possível. Miranda está entre o último lobo e cinco vampiros que acabaram de
deixar a casa. Ela está parada na varanda, tem uma tocha nas mãos e a aponta em
direção ao lobo para impedir que ele a ataque. Antes que eu possa gritar a
avisando sobre os vampiros, eles arrancam a tocha das mãos dela e atiram no
chão. Miranda grita percebendo o que está acontecendo. Eu tento o primeiro
feitiço de ataque que vem na minha cabeça e em seguida diversos outros, mas
uma risada cruel me indica que dentro dos limites da casa, magia não funciona.
Os vampiros cochicham entre si. O mais alto está segurando Miranda pelos
cabelos. Eu cometo um erro que sinto que vai me perseguir para sempre, vejo o
desespero em seus olhos. Uma espécie de medo que só os muito conscientes têm.
Ela sabe onde sua alma está. Sabe para onde vai quando morrer. Tudo isso
acontece em um milésimo de segundo; os homens dão de ombros e atiram
Miranda no chão - não sem antes fazer o tipo de machucado que atrairá a atenção
do lobo. Eles voltam para dentro da casa, deixando Miranda ser atacada pelo
mostro no mesmo segundo.
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Ellie tenta correr até onde ela está, mas eu sou forçada a segurá-la quando
Miranda grita não, a obrigando a ficar exatamente onde está. Ela luta e é forte
como nunca foi. Está sendo consumida pelo ódio naquele exato momento.
- EU NÃO TEREI COMO TIRAR VOCÊ DE UM LUGAR SEM MAGIA E
TE PRENDER OUTRA VEZ É EXATAMENTE O QUE ELES QUEREM. Grito, segurando Ellie mais força.
- ELA PRECISA SAIR DE LÁ! - Ela grita de volta, com uma dor que eu nunca
ouvi antes.
- Sophie! - Ouço a voz de Miranda e me volto para a varanda. A última sílaba
do meu nome soa aguda, doída - Fogo.
Fico confusa, mas seus olhos se voltam para a tocha e eu sei o que ela quer.
Em seguida tudo que sai de seu corpo são gritos de dor. Solto Ellie e ela fica tão
atônita que não se move. Alcanço a tocha que está no chão e dou uma última
olhada em Miranda. Mas ela já se foi. Seus olhos estão estranhamente escuros,
mais do que eram em vida e eu consigo ver as luzes refletidas neles como estrelas.
- Nós vamos salvar você. - Eu sussurro antes de atirar a tocha em seu corpo.
O lobo que se alimentava dela uiva quando o fogo também o atinge e vai em
direção à porta fechada por ajuda. Seus arranhões desesperados derrubam a porta
e ele corre para dentro, deixando um rastro de fogo pelo carpete. Dou alguns
passos para trás. Meu sangue pulsa com a força do sangue derramado de Miranda
e sei que um sacrifício por nós acabou de ser feito. Digo três palavras - apenas três
palavras - e santifico o solo onde o sangue de Miranda tocou. Foram eles que
quiseram derramar sangue na área protegida. Um sangue conectado ao meu, um
sangue que também era meu. Eles criaram sua própria danação. Agora não
podem mais sair.
A casa é tomada pelo fogo que começou no pelo do lobo. Não me movo - meus
olhos ficam presos na entrada da casa. Gritos não me assustam, o cheiro de carne
queimada não me dá ânsia. Sei que Kat, Valentina e Ellie se juntam a mim, mas
não digo nada. Sei que Ellie chora, porque consigo ouvir. Mas nada disso faz
diferença. Quando eu acessei o feitiço que nos ligava, olhando pela pedra contra
a luz da lua, eu pensei estar vendo o Inferno, onde as almas de minhas irmãs
descansavam. Mas eu estava vendo aquele momento. Uma previsão tão clara do
futuro quando as que Persephone afirma ter. O Inferno é pior do que qualquer
coisa criada por mim. A certeza de que eu estava enviando quem enviou Miranda
para lá para o mesmo destino fazia com que minha alma se sentisse um pouco
menos pesada.
Todas nós estamos olhando para a casa com a mesma obstinação, mas de
repente eu sinto o olhar de Kat sobre mim. Nem preciso olhar de volta para saber
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no que ela está pensando. Eu disse a ela que na primeira vez que matei alguém,
mesmo gostando de saber que ela queimava, não fiquei para assistir. Mas isso é
diferente e eu sou alguém diferente agora. Eu preciso ficar até o último grito ser
ouvido. Estarei olhando quando a última chama apagar.

158

Capítulo 5

“Dancemos todos, dancemos,
Amadas, Mortos, Amigos,
Dancemos todos até
Não mais saber-se o motivo...
Até que as paineiras tenham
Por sobre os muros florido!”
Mario Quintana (Canção da Primavera)

As Crônicas de Kat:
I Coríntios 15:25-26

Piatra Neamţ, Romênia
29 de fevereiro de 2016
Anika
Eu estou na janela, esperando, então vejo o grupo de pessoas chegar antes do
resto das meninas. Minha respiração acelera e embaça o vidro e eu uso a manga
o casaco para limpar. Quando reconheço o primeiro rosto um suspiro de alívio
embaça o vidro outra vez, mas eu corro para fora antes de fazer outra limpeza na
janela. Elas voltaram! Cansadas, graves e sujas de lama, mas voltaram. Estou tão
feliz em ver os rostos de Ellie e de Kat outra vez, em ver um grupo de vampiras
retornando seguras para a proteção do Exército, que só percebo que elas são
quatro, e não cinco, quando alguém pontua isso, atrás de mim. Um saco de ossos
carbonizados é jogado aos pés de Persephone.
– Ela aceitou meu conselho. – É tudo que a vidente diz, ficando pálida.
– Você sabia que isso ia acontecer! – Kat acusa. – E ainda assim permitiu que
ela saísse da cidade!
– Não se pode evitar o destino. Qualquer coisa que eu fizesse a levaria até lá
naquele momento. E você precisava dela lá, não teria saído se ela não estivesse lá.
– Mas você sabia que ela iria morrer. – Sophie interpela, parecendo irada –
Sabia que profanariam o corpo dela e ainda assim não fez nada a respeito. VOCÊ
SABIA QUE SERIA ELA! E SEQUER ME DISSE.
– Fica mais claro para mim conforme a data se aproxima. Eu não sabia qual
das gêmeas seria até depois da série de debates com as bruxas de Piatra Neamț e
depois disso tudo que eu podia fazer era garantir que a morte dela tivesse sentido.
– PERSEPHONE, ELA ERA UMA DAS MINHAS. EU CONFIEI QUE
VOCÊ A PROTEGERIA ENQUANTO EU NÃO ESTIVESSE AQUI. – A voz
de Kat fica a cada momento mais profunda e alta, na linha que representa a beira
do ódio.
A notícia não me atinge imediatamente, mas quando eu vejo a desolação no
olhar de Ellie e o ressentimento no olhar de Sophie, eu me dou conta: Miranda
morreu. Mais que isso, seu corpo foi queimado. Valentina, a pessoa que deveria
estar pior pela perda da gêmea, parece deslocada, com algo faltando, mas nada
em seu rosto indica tristeza. Ela está, no máximo, incomodada por estar parada
no jardim e no frio. A profundidade do vazio dentro de mim parece prestes a me
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engolir. Nunca verei Miranda outra vez. E ainda assim, o fato de não beber nada
há quase cinco dias parece me incomodar mais.
– É uma luta perdida, Kat. – Persephone diz, com a voz ameaçando falhar.
– Se eu tivesse medo de lutas perdidas eu provavelmente estaria morta agora,
Persephone. Eu teria ficado presa em Cianne, sendo sugada pela quinta ou sexta
geração de bruxas. Eu ainda estaria amaldiçoada e presa em Graz como uma meia
vampira. Eu não tenho medo. Toda luta é perdida se você nem se arrisca a lutar.
– Eu estou lutando há dezoito anos e estou cansada de tentar.
– Eu estou há 181 e ainda não cheguei nem perto de desistir. E se você quer
que nós cheguemos a nossos limites, você também será levada até os seus. Então
diga, imediatamente, quem você sabe que vai cair e quando elas irão cair. Porque
se você colocar mais uma das garotas que eu jurei proteger em perigo, a próxima
a morrer é você. E não me interessa quando seu destino disse que você morreria,
você descobrirá que eu posso perfeitamente ser mais poderosa que ele.
Os olhos lilases de Persephone faíscam e seu maxilar trava. Eu sei que ela está
lutando contra algo dentro dela quando diz:
– Nós conversaremos sobre isso esta noite. No momento, sei que vocês cinco
precisam de banhos e de algo para recuperarem as forças.
Kat a encara por um momento e em seguida concorda. Todas nós queremos
falar com ela e com Ellie e entender o que aconteceu, mas sob a luz da morte de
Miranda decidimos que é melhor deixar o grupo que acabou de chegar em paz.
Retornamos para a casa abrigo em silêncio. Voltamos para a casa do lado de fora
de Piatra assim que Sophie nos enviou uma mensagem avisando que destruíra o
Clã Romeno e resgatara Kat e Ellie no processo. Foi tão repentino que pareceu
até suspeito, mas Persephone confirmou o que elas haviam feito e saímos da
cidade para o alívio das bruxas.
Sou a última a entrar, ficando para trás para olhar com cuidado para Valentina
e checar se ela realmente está bem. Sei que ela não sente, mas perder uma gêmea
é algo que afetaria qualquer criatura. Ela parece sem algum tipo de equilíbrio,
mas além disso está bem. Não falo com ela, mas espero que meu olhar transmita
muita coisa. Quando entro na casa, o Exército já se dividiu. Toco as paredes
enquanto ando distraída de volta para a janela, com a mente em Miranda.
– Anika. – Uma voz me chama da porta, me fazendo saltar. – Posso falar com
você um instante?
Me viro para encontrar Pierre parado onde eu entrei.
– O que você quer? – Pergunto, sem me mexer.
– Falar sobre algo que você provavelmente não quer que o resto do Exército
ouça.
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– O que possivelmente...?
– A morte de Miranda. A primeira delas.
Solto um grunhido e volto até ele, ignorando o sorriso presunçoso quando o
puxo pela manga até a varanda e fecho a porta de vidro atrás de mim.
– Fale.
– Eu sei que as gêmeas não morreram tendo o sangue sugado.
– Não me diga, Sherlock. O que te fez perceber isso? A falta de cicatrizes?
– A obsessão por facas. Ela pontuou. – Os olhos dele se aprofundam nos meus
antes que ele pergunte: – Elas se mataram não foi?
Suspiro.
– Eu as encontrei sangrando com uma ferida no pescoço e segurando facas nas
mãos pálidas. Pensei que já estivessem mortas, mas quando me aproximei os
olhos de Miranda se mexeram. Elas eram tão delicadas. Menores que eu e tão
adoráveis. E ainda estavam respirando. Pareciam exatamente o tipo de prêmio
que eu queria levar de volta para casa, mesmo que Kat as matasse, só para provar
que Sophie estava errada sobre eu não ser completamente vampira. Então eu as
batizei. Elas morreram docemente e quando acordaram, mais confusas do que
qualquer outra coisa eu pedi que confirmassem minha história complexa sobre a
morte dramática delas. Sua transformação era exatamente a coisa que Kat não
queria que ninguém fizesse: Eu as transformara sem permissão e sem
consentimento. Elas me contaram sua história real e eu fui até ao circo apenas
para roubar roupas limpas que reforçassem minha história.
– Por que elas queriam se matar?
– Elas eram espertas, sabiam que duas crianças de 11 anos não poderiam
simplesmente fugir e esperar sobreviver, então um pacto de suicídio era mais
lógico.
– Não, eu quis dizer, o que levou elas a desejarem morrer? – Olho para ele
como se fosse a criatura mais idiota do mundo e ele ergue as mãos. – Eu estou
dando o benefício da dúvida a elas. Prefiro não acreditar que apenas a vida no
circo tenha feito com que elas desistissem da própria vida.
Não pela primeira vez, eu sinto vontade de arrancar a cabeça dele do pescoço.
– Apenas a vida no circo? Pierre, elas são frutos de um estupro cometido pelo
homem que comprou a mãe delas na Armênia. Foram abusadas de todas as
formas imagináveis e suportaram isso com uma força cuja fonte eu queria
compreender. Você as conheceu com a pele perfeita e um sorriso no rosto. Eu as
vi com os olhos fundos de olheiras e feridas escuras onde a roupa cobria. Cada
uma de nós treze teve sua parcela de sofrimento na vida, eu não nego isso, mas
Miranda e Valentina... A pior parte é que elas sentiam vergonha do que
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aconteceu, como se fosse culpa delas. Uma vergonha tão profunda que controlou
sua pós– vida.
Pierre aperta os lábios, tentando definir como se sente.
– Por isso você nunca falou sobre elas terem se suicidado.
– Eu planejava falar. Quando a transformação de Tatiana fez com que a ordem
prima de Kat fosse quebrada, eu achei que não teria problema ser honesta sobre
a morte das gêmeas, mas elas me impediram. Porque elas teriam recusado. Se lhes
fosse prometido viver para sempre, elas se matariam de forma ainda mais
violenta. A vida para elas significava dor e eu não teria tido a coragem de
transformá– las, porque não saberia prometer uma boa vida com a mesma certeza
que Kat promete. Eu as transformei forçadamente, por minhas razões mimadas
e egoístas e elas viveram uma vida plena, com todo tipo de emoção por 116 anos.
– Valentina ainda está viva.
Reviro os olhos e abro a porta de vidro para voltar para dentro da casa assim
que digo:
– Por quanto tempo isso continuará depois que ela receber sua alma ferida de
volta e não tiver ao seu lado a única pessoa que poderia mantê– la sã?
3 de março
Juliana
– Que isso nunca caia nos ouvidos de Persephone – Louise diz, encarando
Charlottie, a única pupila de Persephone que restou. – Ou de Kat. Mas parece
que nossa líder finalmente encontrou uma adversária à altura.
A frase me faz olhar para a casa de vidro. O reflexo do sol de fim de tarde
impede que eu veja qualquer coisa no andar de cima, mas eu não preciso de
muito esforço para imaginar Kat sentada de frente a Persephone e um grimório,
com a testa franzida enquanto ouve previsões. Elas têm tido algumas reuniões
desde que Kat voltou, cada uma mais secreta que a última, já que Persephone
disse que se nós soubéssemos quais de nós vão se perder na guerra, as chances de
realmente irmos embora aumentam.
– Elas não são adversárias – eu digo. – Estão do mesmo lado na guerra.
– Você sabe o que eu quero dizer. – Louise diz, chocando o ombro contra o
meu.
– Elas têm retóricas parecidas. A mania de esconder as coisas que acham que
as outras pessoas não deveriam saber. É completamente estúpido. – Charlottie
diz, de onde está.
Eu chuto a pedra à minha frente. Sentar em alguma parte da floresta para
olhar o pôr– do– sol sobre Piatra Neamț é uma nova tradição entre Louise e eu.
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As últimas noites têm parecido cada vez mais escuras e amaldiçoadas. Mesmo a
lua cheia traz sombras que parecem observar você. Ficar aqui de cima faz com
que eu possa aproveitar o sol até seu último raio. Hoje, Charlottie veio conosco,
já que Sophie desapareceu mais cedo.
– Então, elas não disseram nada sobre como curaram Kat dos ferimentos? –
Louise pergunta, percebendo logo o que deixa Charlottie tão revoltada.
– Não. A única coisa sobre a qual Kat quer falar é sobre a morte de Miranda e
como evitar que acabemos perdendo mais alguém. – Charlottie responde atrás
de mim. – Mas nada que eu já não esperasse. Kat e Ellie mudaram depois desse
tempo presas. Não profundamente ou violentamente, mas algo mudou dentro
delas. Provavelmente relacionado à suas almas.
– Isso não seria um bom motivo para que elas contassem o que aconteceu? –
Pergunto, com certa ingenuidade. – Estamos todas preocupadas com as almas
umas das outras.
Charlottie bufa.
– Nenhum dos motivos pelos quais aquelas duas fazem qualquer coisa é bom.
Se nos colocasse em perigo ou nos ajudasse, Kat provavelmente diria alguma
coisa. Se não diz, tudo que podemos fazer é seguir em frente.
– Seguir em frente. – Louise bufa. Então fica séria, o rosto absorvendo a
escuridão que aumenta – Isso é algo que esse Exército não conseguiria fazer nem
se houvessem mil feitiços para isso. Nós somos assombradas por fantasmas tão
antigos quanto o tempo. Literais e figurativos. E eu não acho que vamos
conseguir nos livrar deles.
O silêncio toma conta do nosso pequeno grupo. As palavras de Louise ficam
no ar e eu penso no que dizer depois disso, mas um crack atrás de nós faz com
que eu me vire.
Eu não estou mais pensando em fantasmas quando vejo quem surgiu do meio
do mato, porque a cena é estranha demais. Em qualquer que fosse o caso, as
gêmeas seriam as primeiras a entrar na floresta e se enfiar na lama, mas ainda
assim, desde que as conheci, sempre houve algo de impecável nelas. Como
mesmo sua desorganização e sujeira fosse metódica, coordenada. A aparição
repentina de Valentina, completamente cheia de lama e de folhas no cabelo que
não parece ver uma escova há semanas, faz com que fique muito óbvio que algo
está errado.
– Cumprindo tarefas? – Eu pergunto quando Valentina passa por nós para
dentro da casa.
Ela para de andar e pisca, parecendo perdida por alguns segundos. Então
respira fundo antes de responder.
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– Não, não. Apenas tentando encontrar uma coisa.
– Precisa de ajuda? – Louise pergunta.
– Não. – É a resposta firme de Valentina. Ela completa com um balançar de
cabeça violento. – Mas obrigada, meninas. – Acrescenta, antes de voltar para seu
caminho.
Louise, Charlottie e eu nos entreolhamos quando ela entra em casa. Quando
eu dou de ombros, voltamos a olhar para o céu, já com estranhas estrelas que
parecem brilhantes demais.
– Como eu disse. – Louise diz, bem mais baixo, com um suspiro. – Fantasmas.
7 de março
Anika
A sensação de que estou sendo observada tem sido minha fiel companheira
nos últimos dias. É ridículo, porque tem acontecido coisas demais para que
qualquer pessoa fique me observando, mas certas sensações grudam em você e
simplesmente não vão embora. É isso que me acorda às cinco hoje e depois de
virar no colchão por muito tempo e jogar fora todos os truques que conheço para
me fazer dormir, eu resolvo levantar e descer para ver o sol nascer.
No andar de baixo, uma silhueta toma uma parte da parede de vidro que dá
para a cidade. Alguém mais insone que eu observa a escuridão ainda tomada por
estrelas. Aperto os olhos para descobrir quem é, mas quando Ellie se vira, percebo
que deveria ter adivinhado.
– Formigas na cama? – Ela pergunta, quando paro ao seu lado.
– Bem que eu queria. Eram tempos mais simples. Sensações ruins. Odeio essa
maldita ruptura. E você?
– Sonhos ruins. – É a resposta simples.
Ellie tem a mão direita firmemente fechada em seu pingente de safira. A outra
mão deixa a parede de vidro para acariciar meu couro cabeludo. Ela sempre faz
isso, essas coisas levemente maternais. Não reclamo porque elas fazem com que
eu me sinta estranhamente segura. Ficamos em silêncio observando a cidade.
Estar dentro dos limites da cidade que mais emana energia bruxa na Europa
deixou marcas em todo Exército, mas comigo foi diferente. Metade das bruxas
da cidade tem meu sangue e a outra metade se associou com ele em algum ponto.
É como se Piatra fosse a cidade das descendentes de Deyah. Eu sou uma delas, a
renegada, mas uma delas. Eu senti que pertencia àquele lugar e as bruxas que
pediram que eu ficasse, sentiram o mesmo. E eu quero ficar. Ou ao menos voltar,
se eu sobreviver a tudo.
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– Annie. – Ellie chama. Volto a olhar para ela e vejo que as duas mãos estão
no colar agora. – Você tem medo?
A resposta irônica está na ponta da língua, mas eu lembro do que acabei de
pensar. Não mais o “quando tudo isso acabar” que aparecia na boca de Mirada o
tempo todo. “Se eu sobreviver a tudo”. Minha resposta sai complicada:
– Você sabia que eu nunca esbarrei com a Morte quando era viva? Tão poucas
de nós podem dizer isso. Talvez ninguém mais. Eu não entendia o que era morrer
até que aconteceu comigo. Entendia medo, maldade e guerras. Era grata por me
ver protegida de todas essas coisas. Mas eu sabia tão pouco sobre morte que
quando eu percebi que você e Kat iriam me matar, eu não tive medo. Porque eu
sabia o que ia acontecer. Eu morreria, então eu voltaria e viveria para sempre.
Agora eu também sei o que vai acontecer. Sei o que me espera se eu morrer. E
agora eu conheço a Morte. Sei quão real e implacável e inevitável ela é. Eu não
sou estúpida.
Ellie pisca, surpresa.
– Eu nunca tinha parado para pensar sobre a sua morte.
Olho para a linha do horizonte. O sol nasce do outro lado da casa e mesmo
que esteja quase despontando, ainda não recaiu sobre Piatra Neamț. A cidade
continua apenas como manchas disformes na minha visão, com pequenas luzes
salpicadas.
– Eu vivi a vida mais confortável entre as vampiras do Exército. Tatiana
costumava me chamar de princesinha nos primeiros anos, quando você não
estava olhando. Minha maior reclamação era o fato de que minha mãe não me
deixava usar meus poderes como eu queria. Quando Kat fez seu grande discurso
sobre como todas nós experimentamos a dor quando éramos vivas, eu me
sobressaltei. Eu nasci em um castelo e cresci em outro. Eu tinha os favores de
uma imperatriz. Eu não conheci a dor quando era viva e por mais que eu entenda
que depois de todo esse tempo, eu sou uma parte tão ativa do Exército quanto
você, ouvir Kat me fez me perguntar porque eu estava lá. Claro que a resposta
estava no rosto de Selene. E lá embaixo.
Ellie vira o rosto para Piatra também. Ela entende.
– Kat leva o sangue que você carrega muito a sério.
– Eu sei disso. Mas eu não estou aqui por mim, Ellie. Estou aqui por uma
promessa. Não sou como o resto de vocês. Sou apenas a princesinha que foi
sequestrada em um palácio por um grupo de fadas que lhe ofereceram vida
eterna. E se eu não estiver pronta? E se eu for uma das primeiras que vocês
perderão, por ser fraca?
Ellie se mexe abruptamente e eu me viro para ela.
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– Você está pronta. – Ela diz, firme. – Você nasceu para isso.
– Deyah? – Pergunto, sabendo que não foram simplesmente minhas palavras
que a assustaram. Ellie concorda com a cabeça e eu suspiro – Às vezes eu queria
poder falar com ela. Descobrir que diabos ela quer de mim e porque era tão
importante ter uma herdeira dela nessa empreitada.
Ellie não diz nada. O sol finalmente corta a escuridão do céu e começa a refletir
sobre os telhados da cidadezinha.
– Sério? É isso que você quer? Você poderia me pedir qualquer coisa. Qualquer
coisa mesmo. E escolhe falar com Anika como pedido?
Me viro para Ellie, que claramente não está falando comigo. É sempre
estranho, mas hipnotizante, a observar falando com fantasmas.
– Você não pensou nisso porque é impossível. Ela não tem a alma dela, não
pode se comunicar com nada em um plano espiritual. – Uma pausa. – Deyah. –
Revirada de olhos. – Certo. Você salvou a minha vida e a das meninas, se é isso
que você quer, é isso que você terá. Eu vou dar um jeito.
– Ela quer falar comigo? – Interrompo, sentindo algo dentro de mim se
acender. – É isso que ela escolheu por ter ajudado vocês?
Ellie olha para mim e sorri.
– Suas palavras despertaram esse desejo nela. Agora precisamos descobrir
como.
– Talvez Sophie saiba alguma coisa. Ou Persephone. E eu posso ajudar.
Ela finalmente solta a safira e é para bagunçar meu cabelo outra vez.
– Deixe– as acordar. Quanto antes eu me livrar desse favor para Deyah,
melhor.
12 de março
Juliana
Resolvo me esconder dos “Feliz aniversário” no segundo andar. Não interessa
quantas vezes eu responda “Não tem como ele ser pior que o último aniversário
do Exército”, eles continuam vindo e antes do meio dia, eu me sinto cansada. O
que eu não conto é com encontrar Persephone e Kat discutindo no andar de
cima. Estou me preparando para dar meia volta e buscar outro refúgio quando
Kat diz?
– Não, Ju, fique. Me ajude a colocar razão na cabeça dessa covarde. – Kat incita
e eu suspiro, fincando o pé onde eu estou – Se você soubesse que perderia Louise
amanhã, você faria algo para impedir ou simplesmente se sentaria e esperaria o
destino chegar?
– Por que? Louise é uma das que serão perdidas? – Pergunto, alarmada.
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– Não é ficar sentada e esperar o destino chegar, Kat. – Persephone responde,
me ignorando – Quão difícil é entender que independente do que você faça, você
estará seguindo seu destino? Até a luta contra, faz parte de uma linha do tempo
traçada para você, uma completamente imutável e indestrutível. Você não pode
alterar o que foi escrito para você. Você não pode se considerar mais esperta que
o Destino, porque foi moldada por ele.
– E você tem certeza disso ou ninguém simplesmente tentou antes de mim?
– Claro que já tentaram. Eu já tentei. E todos nós falhamos, miseravelmente.
– Então existem textos sobre isso, documentos. E eu preciso deles. Se já
tentaram antes, já cometeram erros, dos quais eu posso passar por cima para
finalmente acertar.
Persephone bufa. Está mais que claro que elas já tiveram essa discussão um
milhão de vezes nos últimos dias.
– Katerina, me escute. Eu estou ajudando você a atravessar o Inferno para
conseguir pegar a sua alma e a de algumas centenas de vampiros de volta. Eu vou
quase que literalmente empurrar você por um buraco na lua para que você possa
desafiar uma das entidades mais antigas do mundo, a que rege tudo que há de
ruim neste universo e em outros. Eu não duvido da sua capacidade de fazer coisas
impossíveis, eu não duvido na capacidade do seu Exército de vencer qualquer
inimigo. Mas algumas lutas não podem ser vencidas porque não existem. Você
não pode mudar o tempo. Não pode alterar a única coisa entre todas que é
indestrutível. Concentre sua energia em outras coisas.
– Mas se o futuro é imutável, por que as previsões da Morte se alteram a
depender das escolhas tomadas? – A frase sai tão rápido que eu só percebo que
saiu de mim quando Persephone se volta para a minha direção.
Ela se vira como um tornado e os olhos faíscam com o máximo de raiva que
eu já vi olhos humanos exprimirem, sem que o Inferno esteja envolvido.
Persephone não diz uma palavra por mais de um minuto, enquanto me encara,
e eu quase espero que ela erga a mão e coloque fogo em mim, mas Kat pigarreia,
indicando que quer uma resposta. A bruxa vidente fecha os olhos e pressiona os
indicadores contra as pálpebras.
– A Morte não conversa com o Destino. Eles são forças diferentes, que se
envolvem com partes diferentes de um todo universal. A Morte tem domínio
sobre começos e fins, por isso ela prevê os resultados de cada escolha tomada.
Videntes entendem a língua do Destino, por isso tem indicações precisas do que
foi escrito em uma linha do tempo.
Olho para Kat e a vampira faz o mesmo para mim. Damos de ombro ao mesmo
tempo.
170

– Faz sentido, mas eu não vou apenas aceitar sua palavra. – Kat diz, fazendo
Persephone voltar a abrir os olhos – Eu preciso de prova, de material. Preciso que
alguém termine a viagem que comecei com Ellie e traga os livros de mamãe. –
Persephone empalidece e Kat nota na mesma hora – Previsão?
– Ao menos uma intuição bem forte. Mas quer saber? Eu desisto, Katerina. Se
você quer insistir nisso com tanta violência, não sou eu quem vou te convencer
do contrário e muito menos te ajudar. Se você quer mandar alguém a Graz,
mande, mas antes disso, eu preciso que você conheça alguém. Se ela não te fizer
entender exatamente o que o Destino é, nada mais fará. Levarei você até o
oráculo.
Me inclino na direção da conversa quase inconscientemente.
– Qual dos? – Kat resmunga – Existem tantas lendas sobre oráculos que você
precisa ser mais específica.
A bruxa parece insultada.
– Oráculo é o nome que nós damos à vidente mais poderosa de um clã. Àquela
que consegue interpretar mais claramente os designíos do futuro e se comunica
diretamente com o Destino é concedida a liderança e o conhecimento.
Kat ergue a sobrancelha.
– Está me dizendo que existe uma vidente lá fora que se comunica com o
Destino com mais clareza do que você?
Persephone sorri.
– Não, não existe. Mas eu só sou tão poderosa porque fui profetizada. Nasci
com um destino traçado, então, não posso assumir as responsabilidades do
oráculo, então Rowan as assumiu.
Selene, que passou por mim quando a última frase começou a ser dita, dá
pulinhos ao ouvir o nome.
– Nós vamos ver tia Rowan? – Ela pergunta, correndo para abraçar sua irmã.
– E ela é sua tia. – Kat completa o meu pensamento.
– A irmã mais nova do meu pai. – Persephone murmura, bagunçando o cabelo
de Selene – Ela é apenas dois anos mais velha que eu. E antes que você pergunte,
eu não a odeio. Apenas invejo seu destino.
Kat ergue as mãos em rendição.
– E quanto iremos ver esse oráculo? No próximo quarto crescente? Quando o
céu se tornar vermelho?
– Depois de amanhã. Eu só preciso de um dia para informá– la e para que ela
se prepare para a nossa ida.
– Por definição, o trabalho dela não é justamente prever o futuro? – Pergunto,
não conseguindo ignorar a deixa.
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Persephone me encara outra vez.
– Você não tem um aniversário para comemorar?
Suspiro.
– Aparentemente, não. Ninguém está em um clima muito comemorativo
recentemente e eu não aguento mais comemorações desanimadas. E são apenas
31 anos.
Kat se aproxima de mim e enlaça o braço no meu.
– Quem é você e o que fez com a minha Juliana? Vamos animar aquelas dez lá
embaixo. Se o último aniversário do Exército provou qualquer coisa é que
deveríamos aproveitar e celebrar cada momento. Aparentemente, você nunca
sabe quando o Destino vai te atingir.
Persephone ri e enquanto eu e Kat descemos as escadas de volta para o
primeiro andar, diz, um pouco mais alto:
– Parece que você finalmente está aprendendo.
14 de março
Anika
Fico surpresa ao saber que mais ninguém quer voltar a Piatra Neamț. Quando
Kat anuncia a visita à cidade para conhecer o oráculo – a vidente mais poderosa
do clã de Persephone – e diz que apenas eu, Olívia, Ellie e Juliana iremos, quase
ninguém mostra algum tipo de descontentamento. A única a fazê– lo é Sophie,
mas Sophie reclamaria por ser excluída em qualquer situação e a explicação de
Persephone de que o próprio oráculo escolheu quem deveria ir, faz com que ela
se resigne.
Às duas da tarde, eu estou parada na varanda da casa de vidro esperando por
quem irá. A primeira a aparecer é Olívia, que já chega mexendo nervosamente
em uma linha solta da barra do vestido preto que usa. Ela apenas balança a cabeça
quando me vê e depois fica parada ao meu lado, imóvel como se tivesse olhado
nos olhos de Medusa. Kat e Ellie chegam em seguida, silenciosas. Elas ainda
andam sempre juntas e muitas vezes ficam sozinhas em salas de portas fechadas,
mas nenhuma de nós as vê conversando em público. Juliana pipoca do nosso
lado, quase como uma aparição, mais animada e curiosa do que preocupada. E
finalmente, Persephone chega com Selene, a última tão animada quanto Ju, mas
a primeira parecendo exausta. Ela precisou pedir permissão para que nós
entremos na cidade outra vez e isso causou muito caos. Eu provavelmente deveria
dizer “permissão para que as meninas entrem”. Ao que tudo indica, minha
permissão não foi revogada, já que meu retorno era esperado. A sensação de
pertencimento me toma outra vez ao pensar sobre isso. Elas sabem de algo que
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eu não sei e eu sinto que Deyah também sabe. Só espero que oráculo conheça
uma forma de me fazer conversar com Deyah.
– Prontas? – É tudo que Persephone diz, e antes que respondamos, indica a
estrada de terra e começar a caminhar conosco.
Atravessamos a fronteira de Piatra às duas e quarenta e cinco. Diversas pessoas
se viram na rua e cabeças aparecem pelas janelas de casas para observar nossos
passos, sentindo a quebra do solo sagrado no ar. Persephone treme a cada olhar,
mas não retribui nenhum deles. Andamos em silêncio e em formação, calmas e
atentas. Quase uma hora depois de entrarmos na cidade, Persephone se aproxima
de uma casinha amarela cercada e abre o portãozinho da cerca. O jardim da frente
é tomado de arvorezinhas com frutas vermelhas que eu não reconheço de
primeira e um caminho de pedrinhas, que Selene pula, leva à varanda.
As primeiras três batidas de Persephone não têm resposta. As cinco
subsequentes também não.
– Pensei que você tivesse avisado que nós viríamos. – Kat diz.
– E ela não poderia prever isso de qualquer forma? – Ellie completa.
Juliana ri baixinho e Persephone suspira.
– Vocês duas estão certas. O que quer dizer que eu prevejo uma entrada
dramática.
Mal ela fecha a boca, uma aparição ruiva surge à lateral direita da casa, fazendo
com que todo mundo se vire ao mesmo tempo.
– Uma garota não pode ser uma vidente e ter uma paixão pelo teatro ao mesmo
tempo, Persephone? Mas sem aparições dramáticas de minha parte hoje, eu estava
apenas colhendo folhas para fazer chá para as visitas. Não é todo dia que você
recebe a maior profecia do seu clã na porta de casa.
Quando ela termina de falar, já está parada à nossa frente, com uma cesta de
folhas de chá para comprovar suas palavras. É a jovem com os cabelos mais
vermelhos em que já coloquei os olhos, mas tirando isso e os olhos castanhos, ela
poderia ser irmã de Persephone. As feições são idênticas e a pele tem o mesmo
tom quase brilhante no sol.
– Rowan. – Ela se apresenta, olhando para Kat.
– Katerina. Essas são – A vampirinha aponta – Olívia, Juliana, Ellie e Anika.
– A Freira, o Ramo, o Réquiem e a Princesa. – Rowan acompanha, olhando
para cada uma de nós.
– Não faça isso. – Persephone sibila.
Ao mesmo tempo que Juliana diz:
– O Ramo?
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– Desculpa, cabeça em profecias. – Rowan diz, para a sobrinha – Vamos entrar.
– Ela se vira para a porta, mas parece pensar outra vez – Mas antes, onde está a
minha garotinha?
Como se invocada, Selene sai de trás da saia de Persephone e pula para abraçar
Rowan. O oráculo quase deixa a cesta que carrega cair no chão, mas abraça a
sobrinha mais nova com quase tanto ânimo quanto ela. Quando se afasta, diz:
– E então?
Selene franze o cenho.
– Eu estou bem. Persephone não tem deixado faltar nada. E não, eu ainda não
voltei a estudar, mas Persie diz que tudo bem perder um ano letivo pelo bem
maior.
Rowan ergue a sobrancelha para a mais velha das sobrinhas, mas não diz nada
quando coloca Selene no chão e abre a porta. Ela faz sinal para que entremos e
as meninas se adiantam, enquanto eu adio minha entrada o suficiente para ouvir:
– Não era isso que você iria perguntar. – A voz de Persephone diz, baixinho.
– Eu me preocupo mais com se essas vampiras estão tratando bem a Selene do
que se ela está na escola ou não. – Rowan resmunga – Ela é só uma garotinha.
– Ela está bem. É mais forte do que aparenta.
– Elas mataram seus pais, Persephone. E eu sei que seu destino é ajuda– las,
mas o de Selene não.
– O destino de Selene é assumir o legado da família da minha mãe e para isso
ela precisa estar perto dele. Não é você quem decide.
– Como você pode estar tão certa tendo passado esses últimos meses com...?
Persephone sibila para fazer com que ela se cale.
– Eu sei. Ela é minha irmã e herdeira. O meu legado é dela.
Rowan solta um som inteligível, demonstrando que cansou dessa discussão,
na qual já deve ter sido vencida várias vezes. O fim da conversa me dá a
oportunidade de observar o interior da casa do oráculo. Tendo conhecido duas
das casas que Persephone herdou, eu imagino que estivesse esperando por algo
diferente da casa da vidente mais poderosa da família. A casa de Rowan é apenas
um chalé. Colorido, organizado, bem decorado, mas menor do que a casa de Kat
em Graz. Ela é mais acolhedora, porém, e parece mais uma casa de avó, incluindo
o cheirinho de biscoitos recém assados. Uma olhada pela janela dos fundos
indica que o terreno se prolonga por um longo jardim, com todo tipo de planta.
Os batentes das portas estão tomados de pendentes de cristais. Imagino que ela
realmente não precise de mais que isso.
A porta da frente nos levou à uma sala com um sofázinho e uma estante de
livros – nada além disso. Rowan toma logo a frente e nos indica a cozinha, onde
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pede que esperemos na mesa. Ela coloca a assadeira com biscoitos sobre a mesa
e impede que Selene pegue um porque eles ainda estão quentes. Em seguida,
organiza lentamente as folhas que trouxe na cesta e depois que as separa, as coloca
para ferver. O cheiro de chá do que quer que seja toma conta da cozinha em
menos de um minuto. Enquanto Rowan continua se movendo habilidosamente
pela cozinha, nós observamos os passos dela com solenidade e ninguém diz coisa
alguma. Vindo de qualquer lugar, um gato passa correndo embaixo da mesa e
quando Selene pergunta se pode brincar com ele – Mikail – no quintal, Rowan
a entrega um biscoito e a libera.
Depois de ver Selene se afastar o suficiente pelo quintal, Rowan tira o avental
que usa e se senta na mesa, virada para todas nós.
– Enquanto eu tive meus motivos para atrair justamente essa assembleia de
pessoas para a minha casa, eu sei que vocês tiveram seus motivos para vir até aqui
e eu acho que nós precisamos resolver isso antes de partir para as outras coisas.
Por onde começamos?
Kat olha para Persephone e a bruxa vidente revira os olhos.
– Kat quer saber mais sobre o Destino, porque ela acredita que pode reescrever
os desígnios preparados para o seu Exército. – diz, para Rowan.
Rowan encara a vampira líder.
– Essas duas afirmações se anulam. Se você descobrir mais sobre o Destino,
vai descobrir que todas as suas ações foram escritas por ele e assim perder toda a
sua autonomia e a fé de que pode fazer algo que altere o que você nasceu para
ser.
– Eu não vou ficar sentada e deixar todas as previsões de Persephone se
realizarem.
– Ah, se eu fosse você seria exatamente o que eu faria. Só Deus sabe o que
aconteceria se as coisas não seguissem como as interpretações dela. Literalmente.
– Bem, você não é eu. Eu tenho quebrado regras para conseguir o que eu quero
da forma que eu quero desde o primeiro dia.
Rowan tira os olhos de Kat para passar por nós quatro por um instante. Seus
olhos param nos meus e parecem assombrados por um instante. Provavelmente
é a semelhança com Selene. Ainda olhando para mim, ela volta a falar a Kat.
– Isso tudo é por medo de perder as suas? Você sabia que seria perigoso e que
provavelmente alguém morreria desde sempre. E elas também sabiam ou
descobriram rapidamente. Qual o sentido se envolver em outra guerra e uma
completamente infrutífera à essa altura?
– Só porque você sabe que algo vai acontecer, você tem que aceitar?
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– Sim. Esta é a descrição do meu trabalho. Descobrir que as coisas vão
acontecer, quando e como elas vão acontecer e trabalhar na aceitação do fato.
– Nesse caso, nós temos bem pouco em comum.
A chaleira apita e Rowan se levanta abruptamente. Ela permanece calada
enquanto serve o chá em duas xícaras. Por um instante ela se vira para Ellie, mas
Ellie despensa com um sinal da mão. Quando Rowan volta para a mesa e entrega
a xícara de chá para Persephone, ela volta a falar com Kat:
– Se você quer saber mais sobre o Destino, eu sou a pessoa para ajudar você
nisso. Eu fui criada para conversar na linguagem secreta que ele se expressa desde
que eu era um bebezinho. Persephone é um bebê profetizado, ela conversa com
o Destino aos gritos desde que nasceu, mas ela também é uma bruxa e precisa
focar em outros poderes. Eu sou apenas uma vidente e cada segundo dos meus
vinte anos foram dedicados a conhecer a força regente do tempo. E é por isso
que eu preciso dizer: Não gaste sua energia. Não faz sentido se dedicar a isso
quando você tem tantas coisas incríveis no seu futuro. Deixe o Destino nas mãos
das que foram amaldiçoadas e marcadas por ele. Você é a Libertadora. Não se
importe tanto com isso.
Um cacho rebelde escapa do rabo de cavalo perfeito de Kat e cai sobre sua
testa. Por alguns segundos, essa é a única coisa em sua expressão que se move. De
repente, seu rosto se afogueia e o lábio inferior treme quando ela diz:
– Eu não irei levar as onze únicas pessoas em que eu confio para o Inferno
sabendo quais delas não retornarão se eu puder fazer algo sobre isso. Não é
discutível. Não é negociável. Não há nada que você possa fazer a respeito. Se você
pode me ajudar, eu aceito a sua ajuda, mas não tente me dissuadir a respeito. Eu
sou a garota que nasceu para morrer, não me diga que eu não posso desafiar o
destino.
A expressão de Rowan relaxa pela primeira vez desde que chegamos. Ela quase
poderia rir, mas de novo, ela se parece com Persephone em alguns aspectos.
Ainda assim, ergue as mãos em rendição comicamente.
– Você realmente acredita nisso? Que nasceu para morrer?
Kat revira os olhos.
– Sei que não nasci para a Morte, mas para o Inferno. Mas eu não nasci para
receber os poderes das minhas ancestrais e para ser uma bruxa Petry. Eu nasci
para ser uma vampira poderosa no Inferno e garantir vida eterna para minha
mãe. E eu mudei tudo. Agora isso é só a menor parte da minha vida.
– Não foi para isso que você nasceu, Kat. Bem, talvez seja para o que você
nasceu, mas não o motivo pelo qual você existe. E eu tenho algo que prova isso.
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Juliana
Rowan vai para um dos cômodos que não vimos e o clima na mesa muda. Isso
é algo raríssimo de se dizer, mas Persephone parece perdida, sem saber o que
esperar. Anika e Olívia observam seus arredores, como fazem toda vez que o
oráculo se cala. Kat e Ellie trocam olhares, mas não dizem mais nada. Quando
Rowan volta, carrega papéis antigos e dois cadernos nas mãos. Ela os deposita
sobre a mesa, mas se serve de chá outra vez antes de mexer neles. Eu me pergunto
se ela toma esse tempo para falar com o Destino sobre seu próximo passo.
– Um pouco mais de 150 anos atrás, uma vampira com a descrição bem
próxima à de Deyah veio para Piatra Neamț pela primeira vez. – Rowan começa
assim que se senta – A cidade não era sagrada ainda, é claro, mas já era cheia de
bruxas e Deyah tentou seduzi– las a se tornar vampiras e se juntarem ao Clã
Romeno. Isso não funcionou, já que a maioria das bruxas eram vacinadas contra
as investidas do Clã, mas Deyah não foi embora, porque engatou um romance
com um vidente, pertencente à minha família. Os dois permaneceram juntos por
alguns anos, sem que o vidente se tornasse vampiro, e ninguém sabia qual era a
vantagem que Deyah poderia estar conseguindo em ficar com ele e presa em
Piatra por tanto tempo. Deyah o deixou no começo de 1867 e ele despareceu
dois meses depois, mas não sem antes ser o portador de uma profecia. – A vidente
pega um dos papéis com a mão que não segura a xícara de chá e o coloca na frente
de Kat. – Ele fez esse desenho, repetidas vezes e o entregou para cada vidente da
família na época. Na legenda, palavras em hebraico. Minha avó dizia que ele não
sabia ler hebraico, mas isso são especulações. A questão é que eu também não
sou a pessoa mais apropriada para traduzir hebraico, mas eu imagino que Olívia
seja.
Olívia lança um olhar rápido pra Rowan antes de se inclinar para o desenho.
De onde eu estou – com Olívia e Ellie me distanciando do desenho, eu não
consigo enxergar o papel, mas o que quer que seja, faz com que Kat se encolha.
– Eu não sou fluente em hebraico – Olívia diz – , mas essas palavras são
inconfundíveis. כתוב זה. Está escrito.
– A frase preferida do Destino. – Persephone resmunga.
– Era uma profecia incompleta na época, mas ela foi se completando com
palavras soltas durante os séculos. Cada oráculo de nosso clã previu alguma coisa.
A última frase veio da minha boca e foi a primeira frase completa que eu disse.
– Como isso é possível? – Kat quase grita, perdendo o controle da voz e de si
mesma.
Cutuco Olívia com o cotovelo e ela pega o desenho para passar para mim.
Anika se aproxima para ver comigo e nós duas prendemos a respiração ao mesmo
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tempo. É Kat. O desenho é uma representação perfeita do rosto angelical e
imutável da nossa líder, talvez melhor do que desenhos dela que foram feitos em
frente à modelo. A qualidade do papel e a datação do desenho confirmam o que
Rowan disse, 1867.
– Grandes profecias precisam de tempo. O motivo da minha família ter sido
escolhida para trazer essa profecia à luz foi um mistério por um bom tempo, mas
hoje faz todo sentido. Quando o desenho foi divulgado, chamavam a menina da
imagem de O Anjo. Em 1873, o título A Libertadora e Seu Exército, apareceu.
Em 1880, os títulos das integrantes do Exército começaram a surgir em grupos:
O Réquiem, A Intocável, A Princesa, O Yin e o Yang, A Prometida, A
Amaldiçoada, A Irmã, O Fogo, O Ramo, A Árvore e A Freira.
– O que todos esses títulos significam? – Pergunto, ao mesmo tempo que Kat
diz:
– O que exatamente essa profecia diz?
Rowan opta por responder a Kat.
– A profecia diz que vocês descerão ao Inferno, no dia mais escuro do ano
mais escuro e as mais merecedoras retornarão vitoriosas com acordos escritos no
céu, em sangue e fogo.
– Todas nós somos merecedoras.
– Não é isso que está escrito, Katerina.
– E é por isso que eu quero reescrever.
Rowan apenas balança a cabeça, desprezando o que ela disse, provavelmente
já tendo visto essa reação em dezenas de pessoas.
– É um texto longo que especifica exatamente como as coisas serão. O Inferno
tem tentado impedir essas coisas de acontecerem há mais de um século, mas tudo
que fizeram foi criar o Réquiem e abrir uma ruptura que criou o ano propício
para a realização da profecia.
– Eu imagino que 2016 seja o ano mais escuro. – Ellie diz, falando pela
primeira vez desde que chegamos. Rowan concorda com a cabeça. – Qual o dia?
– A lua negra.
– 30 de setembro. – Ellie diz, olhando para Kat.
– Nós temos até lá para sermos apenas dez. – Kat resmunga – Eu perderei mais
duas nos próximos seis meses.
– Você sabe que não significa que elas morrerão, certo? – Rowan pondera.
– Não importa, Rowan. – Persephone diz, entredentes. – Nós não deveríamos
estar nos preocupando com as que perderemos e sim em preparar as que ficarão,
mas Kat não me escuta.
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– O que precisamos preparar? – Kat diz – Mais treinos físicos? Mais sessões de
leituras de mão? Isso é preparação ou apenas mais enrolação até que “a próxima
coisa que o Destino preparou aconteça”?
– Ah, mas existem muitas coisas para acontecer até lá. – Persephone anuncia,
fechando os punhos sobre a mesa – Muitas mais do que você imagina. Existe uma
mudança violenta prestes a acontecer e não interessa o quanto eu tente, eu não
consigo descobrir o que exatamente será.
– Você não leu a profecia. – Kat diz, meio acusando, meio zombando da
vidente.
– O conselho do oráculo não achou adequado, já que ela faz parte da profecia.
– Rowan é quem responde, brincando com a xícara de chá vazia. – Ela sabe o que
vai acontecer apenas pelo que previu para ela mesma e pelas coisas que eu deixei
escapar nos últimos anos. A profecia em si é de guarda do oráculo.
– Mas eu a lerei. – Kat afirma, com toda firmeza.
– Apenas porque eu acredito que o texto dissuadirá você de perseguir essa luta
idiota com o Destino. Você é uma das pessoas com o Destino mais brilhante que
já habitou a Terra, Katerina. Não faz sentido lutar contra isso.
– Não é você quem decide.
Ao meu lado, Anika se remexe. Persephone e Rowan entram em um suspiro
sincronizado, enquanto Selene entra na cozinha, cansada de brincar com o gato.
Rowan olha para a janela, surpresa por o sol estar se pondo e quando coloca
Selene em seu colo para comer biscoitos, sentencia:
– Isso é o suficiente dessa maldita profecia. Precisamos focar nas coisas mais
imediatas. O que Persephone disse sobre a mudança violenta... Se eu tivesse que
deduzir, eu diria que é a terceira bruxa.
Toda cor desaparece do rosto de Persephone. Isso costuma acontecer quando
ela tem uma revelação muito poderosa e eu sempre sinto uma vontade irracional
de fazer o sinal da cruz quando a vejo desse jeito. Olívia acaba fazendo isso por
mim.
– Eu pensei que a tríade fossemos eu, Ellie e Sophie. – Persephone geme.
– O Réquiem é a chave. Vocês precisam de um portal, um guia e um pilar.
– Me diga que a mudança violeta não provém dos Grandes Acordos.
Rowan sorri com ironia.
– Você sabe que precisaria falar com ela eventualmente.
Persephone solta uma palavra em romeno que eu não reconheço, mas que pela
cara que Selene faz só pode ser um palavrão. Kat ergue a sobrancelha e encara as
videntes:
– Precisamos de outra bruxa?
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– Vocês precisam de uma tríade para mudar de dimensão. – Rowan concorda
– Três bruxas nesse caso. Persephone é a única que não precisa ser ligada a você,
é claro. Mas as outras duas precisam estar ligadas de alguma forma.
– Por que Persephone não precisa? – Ellie pergunta.
Rowan encara a sobrinha.
– Você não contou a elas sobre seu destino?
– Não é da conta delas. – Persephone corta – Quem será a terceira bruxa?
– Como eu poderia saber disso?
– Bem, nós precisamos saber quem é para começar a prepara– la.
– Será que dá para vocês duas me incluírem na conversa? – Kat reclama,
admitindo uma fraqueza que ela nunca admitiria normalmente – Como nós
vamos conseguir uma terceira bruxa no Exército sem ter que descer ao Inferno?
– Da mesma forma que conseguiram a primeira. – Rowan responde.
Kat fica muda, o que faz com que Rowan sorria outra vez. Persephone apenas
bufa:
– A próxima lua cheia acontece na mesma semana que o equinócio. Você sabe
o que isso significa.
Kat aperta as sobrancelhas.
– Os Grandes Acordos com a Morte.
– Um sacrifício pelo que o seu coração mais deseja.
– Ainda assim, a alma está fora dos domínios da Morte. – Kat diz, tentando
entender – Ela apenas acidentalmente concedeu imortalidade sem condições a
Sophie, mas ainda assim a alma teve um longo e tumultuoso trajeto de volta a
dominar o corpo.
– É o dia da década em que a Morte está mais poderosa, Kat. – Persephone
resmunga.
– Você pode conseguir algo que não pertence à Morte, se sacrificar a ela algo
que também não a pertence. – Rowan completa.
– O que isso deveria significar?
– Sacrifícios são coisas pessoais, significa uma coisa para cada pessoa. Passe isso
às suas vampiras que foram bruxas e quem quer que tenha algo que possa
sacrificar, que não pertença à Morte e que seja tão importante para a portadora
quanto a própria alma, recebe a alma de volta dia 23 e se transforma no pilar.
Silêncio se segue. Rowan vê isso como assunto encerrado e encara nós três,
vampiras que foram convocadas por ela e que ainda não tiveram participação
praticamente nenhuma na tarde.
– Anika. – Ela anuncia olhando para a doppelganger da garotinha que tem no
colo – Existem tantas coisas que eu queria poder contar para você agora. Muitas
180

mais do que você imagina. Mas eu tenho a forte sensação de que se eu disser
qualquer coisa essa casa será assombrada por uma fantasma furiosa para todo o
sempre. Ellie pode se comunicar com espíritos e com pessoas físicas, mas também
pode se comunicar através de espíritos e espíritos através dela.
– Você não está sugerindo possessão. – Ellie reclama imediatamente.
– Faça de uma forma segura e temporária, mas é a única forma que eu consigo
pensar. – Rowan diz, fazendo uma careta para Ellie – E Deyah precisa falar com
Anika. O que ela tem a dizer vai definir o futuro não só do seu clã, mas do de
Persephone e do meu também. Talvez Deyah até fale sobre o que aconteceu em
1867.
– Foi o ano antes que eu nascesse. – Anika comenta.
Rowan a observa dos pés à cabeça.
– Foi mesmo, não foi?
Ellie se resigna a não dizer mais nada, cansada, e Rowan olha para mim.
– Se não estou errada, você tem uma irmã?
– Você está errada, tenho duas.
Bela frase de entrada, Juliana. Rowan não se importa.
– Me refiro à sua irmã humana. Você precisa encontrá– la. Ela será uma das
formas com as quais o Inferno vai tentar distrair você e quanto antes você se livrar
desta distração, melhor.
– Alex está em Nova Orleans.
– Não, não está. Ela deixou Nova Orleans no começo do ano. Pergunte à líder
dos Apreciadores.
– O que Amelie tem a ver com isso?
– Ela dirá a você.
– Se você sabe, você me dirá.
– O que eu sei é que você precisa encontra– la, dar um fim à distração e voltar
para cá o quanto antes. Suas duas irmãs precisarão você em algum ponto. Você
é o Ramo, mas não um que pode ser quebrado.
– Eu não vou sair daqui com mais perguntas do que eu cheguei, então você
pode me explicar em detalhes exatamente o que isso tudo significa.
Do nada, Rowan pega um dos cadernos e atira na minha frente.
– A Árvore e O Ramo tiveram suas funções desenhadas em 1912. Minha
tataravó foi completamente obcecada pelo que vocês significariam para a guerra
e manteve um diário apenas sobre vocês. Ele é seu. Faça bom proveito das
informações contidas aí.
O problema é que o caderno caiu aberto e a página não parece aleatória. As
palavras romenas “Poate o ramură supraviețui fără copac ei?” estão escritas em
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carvão em uma anotação esbaforida que deixou manchas por toda folha. Meu
corpo se retesa automaticamente. “Pode um ramo sobreviver sem a sua árvore?”.
– E quanto a mim? – Olívia diz quando nada mais é dito por mim ou por
Rowan.
– Nada de muito perigoso ou dramático para você ainda. Eu só pensei que já
que Kat virá para cá para estudar o Destino, talvez você pudesse vir junto para
me ajudar com algumas traduções? Muitas profecias foram feitas em latim e
hebraico e eu nunca conheci ninguém que tivesse facilidade com as línguas.
Olívia suspira.
– Tudo bem. Se eu posso ajudar.
Persephone faz um sinal com a mão e as luzes da casa se acendem.
– Exibida. – Rowan reclama, mas afasta Selene e se coloca de pé.
– É hora de ir. – Persephone anuncia – Digamos que o Exército tem muito o
que pensar. Kat pode voltar amanhã com Olívia se quiser.
Todas nós nos levantamos e nos preparamos para sair, mas antes que possamos
fazer isso, Rowan segura o braço de Persephone e fala a ela na frente de todas.
– Persie, eu realmente acho que você deveria contar a elas sobre seu destino.
Elas devem a você, ao menos isso.
Persephone não diz nada, mas toca na mão de Rowan demonstrando mais
proximidade familiar do que em qualquer outro momento. Então pega Selene
pela mão e sai, sem se despedir.
16 de março
– Eu não vou deixar que você faça isso sozinha.
– Você precisa ficar para a Danse Macabre e eu não posso perder nenhum
segundo.
– Não, não preciso. Eu não tenho nada tão importante quanto a minha alma
para sacrificar. Eu vou com você.
– Louise, ela é minha irmã.
– E você é a minha. Duas vezes. Nenhuma de nós deveria deixar o país sozinha,
Juliana.
Bato a mala e me viro para encarar minha irmã. Minha melhor amiga. A
Árvore cujas raízes me manterão de pé até o fim da guerra. Ela é minha irmã
muito mais de duas vezes.
– Lou. Eu não vou deixar você fazer isso. Você precisa ficar aqui e eu preciso
fazer isso sozinha, uma vez que seja. Você sabe que mesmo quando estamos
distantes nós estamos conectadas. Você tem um pedaço da minha alma. Mas
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agora, eu sei que você precisa ficar aqui e saberia disso mesmo que duas videntes
não tivessem me dito.
– Eu concordo sobre Louise ficar. – Kat diz, aparecendo na porta como um
fantasma e me fazendo saltar – Mas não sobre você ir sozinha. Pierre irá com
você.
– Kat...
– Não há discussão, Juliana. Você não pode deixar o país sem pelo menos um
escudo com você e Pierre não está fazendo nada.
– Pierre só vai me atrasar e eu não estou no humor para aguentar as piadinhas
dele. Eu posso me virar sozinha.
– Eu não tenho dúvida nenhuma disso, o que não significa que você deva se
virar sozinha.
– Vai dizer que eu sou uma das que você perderá e você tem medo de que eu
não volte? – Zombo, frustrada com o que considero falta de confiança.
– Você leu o diário, me diga você.
Dou um pulo, fazendo sinal para que Kat não fale sobre isso, mas Louise
pergunta do mesmo jeito.
– Diário?
– Certo. Você venceu. – Rosno para Kat. – Pierre irá comigo. Mas Louise
realmente fica. E eu não preciso de ninguém rastreando meus passos ou entrando
em contato comigo o tempo todo para saber o que está acontecendo ou o que eu
estou fazendo. Eu vou voltar e vou voltar muito antes do dia 30 de setembro.
– Eu sei, Ju. Eu confio em você. – Kat diz se aproximando para apertar minhas
mãos – Só não se esqueça que você não precisa fazer nada sozinha.
Aperto as mãos de Kat, mas as solto em seguida para colocar a mala no chão e
me despedir de todo mundo lá embaixo.
– Preciso, sim. Isso eu preciso fazer sozinha.
17 de março
Anika
– Que fique claro que eu só aceitei fazer isso por consideração a você.
– E por estar devendo isso a Deyah.
Ellie revira os olhos, mas concorda com a cabeça. Estamos esperando que
Deyah apareça, sentadas do lado de fora da casa de vidro, no chão do barranco
que permite que a casa tenha vista para Piatra Neamț. Marcamos a noite de lua
crescente que está escondida entre diversas nuvens, porque Deyah não queria
que ninguém tentasse espiar lá de dentro o que estávamos conversando. A muitos
protestos, ela proibiu até mesmo a presença de Kat e insistiu que o que tinha
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para contar só dizia respeito a mim e que eu deveria escolher o que contaria ao
Exército. Eu acho que Kat só desistiu de vir porque ela tem muita coisa com o
que se preocupar.
O Exército tem estado em polvorosa desde que Kat anunciou o que o oráculo
disse sobre os Grandes Acordos com a Morte na lua cheia do dia 23. Até o
presente momento, nenhuma das ex– bruxas anunciou ter nada que não
pertença à Morte e que seja tão importante para ela quanto a própria alma. Eu
sei que eu não tenho. Eu tenho pouco de físico ou espiritual, que eu considere
importante e, no momento, nada é tão importante quanto a minha alma. Eu fico
olhando para as outras, que têm ligações importantes com outras pessoas e que
têm coisas materiais que consideram importantes, mas todas elas parecem tão
perdidas quanto eu. Tenho certeza que cada uma delas faria qualquer coisa para
ser a terceira bruxa e recuperar a alma antes da hora, mas o enigma que é esse
sacrifício ainda não foi resolvido por nenhuma de nós. E faltam apenas seis dias.
Olívia e Kat também passam cada dia mais tempo na casa de Rowan. Eu invejo
os momentos dela lá dentro, com a energia de Piatra, mas se o oráculo não me
quer, não há nada que eu possa fazer. Kat sempre volta das supostas aulas,
circunspecta e observante. Parece estar aprendendo a nos ler, ao invés de falar
com o Destino. Eu acho que as meninas que não foram bruxas e que não
precisam se preocupar com os Acordos ficam o tempo todo pensando sobre as
previsões de Persephone, sobre os segredos que ela guarda sobre o nosso futuro.
Se Miranda ainda estivesse por aqui para ser pupila da bruxa vidente, talvez ela
nos contasse algo nos bastidores, mas tudo que sabemos é o que ela contou para
a gêmea (que no momento anda tão silenciosa que às vezes esquecemos onde ela
está): Quando descermos ao Inferno, seremos dez. Quando tudo acabar, sete.
Isso deixa cinco pessoas para perder – duas delas antes do dia 30 de setembro
– e todo mundo que não sabe quem é, parece acreditar que a próxima delas é
Juliana. A saída repentina dela, com diversos pedidos para não ser incomodada,
faz com que todo mundo desconfie de suas intenções. E tudo que Amelie disse
faz com que a gente se pergunte se ela possui força o suficiente para suportar o
que quer que ela veja lá fora. As únicas que não duvidam dela somos eu, Ellie,
Kat e Olívia. Todo mundo que viu sua reação à profecia da família de Rowan
sabe que ela vai fazer parte do ápice da guerra. Ninguém seria chamada por um
enigma em uma profecia tão óbvia se seu papel não fosse complexo e
indispensável no desenrolar do que foi escrito. Mas mesmo já sabendo qual será
seu papel na guerra, Juliana foi completamente sigilosa a respeito, até mesmo
com Louise, que é metade da profecia. Ela nos pediu que não falássemos nada
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sobre A Árvore e O Ramo até que ela volte e estamos guardando esse segredo. É
o mínimo que podemos fazer depois de tudo que ela ouviu de Amelie.
– Você está calada há tempo demais. – Ellie comenta, sem olhar para mim.
– Acontece quando eu estou pensando sobre tudo ao mesmo tempo.
Ellie se prepara para responder a isso, mas de repente, se senta com a postura
ereta como sempre faz quando um fantasma aparece.
– Ela chegou. – Diz, simplesmente, ainda olhando para a frente. – Faça isso o
mais rápido possível. Meu corpo não é playground de fantasma.
Eu arrumo minha postura também. Ellie pega a minha mão e segura com força
e eu posso sentir uma mudança quase imperceptível na atmosfera. Em seguida, a
mão dela tem uma queda de temperatura tão repentina que só então eu percebo
quão mais quente que a minha ela era. Uma nuvem que não parece tão escura
quanto elas têm sido ultimamente sai da frente da meia lua e eu me arrisco a
olhar para cima. Meu queixo quase cai. Suas feições mudaram completamente.
Ainda é Ellie, mas a forma como ela olha para mim, a forma como empina o
nariz, o franzir dos lábios – tudo é obviamente de outra pessoa.
– Anika. – Ela diz. Deyah diz, pelos lábios dela. A voz também é a de Ellie, mas
não soa como Ellie, mesmo quando ela diz uma palavra apenas.
– Deyah. – Respondo, com a voz bem mais baixa do que eu pretendia.
– Você parece diferente olhando por esses olhos. Mais real. No sentido de
parecer mais principesca.
– Eu sei, sou A Princesa da profecia. Alguns hábitos de castelo não vão embora,
mesmo depois de um século na floresta.
O rosto dela se suaviza quando eu digo isso e me pergunto o quê eu disse de
certo.
– Você se parece tanto com minha Michaella. Até fala como ela.
– Isso está começando a ficar estranho. Apenas me diga o que precisa dizer.
– É exatamente isso. Você se parece com Michaella. E com Selene. Todas as
vezes que os dois clãs se unem uma das crianças tem este rosto. Os alemães têm
uma palavra para isso...
– Doppelganger. – Completo.
Pequenas peças no meu cérebro parecem se conectar e desconectar enquanto
eu entendo o que ela diz.
– Exatamente. – Deyah responde. – Não existe explicação para isso, não que
eu saiba pelo menos. Talvez seja um desígnio do Destino, talvez apenas coisa de
família. Mas aconteceu três vezes e eu me arrisco a dizer que pode acontecer outra
vez no futuro.
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– Você está me dizendo que eu sou descente da família do pai de Persephone
e Selene. E que seu marido, o primeiro vampiro, também era.
– Seu nome era Claudius. Pelo menos isso as histórias reproduziram certo. –
Deyah resmunga. – Mas sim. É exatamente o que eu estou dizendo.
– Meu pai não era um vidente. Metade da minha vida foi passada escondendo
do homem que eu tinha poderes.
– E exatamente quão parecida com ele você é?
Meu pai era um típico clichê alemão de cabelos louros e olhos azuis. Eu não
dou a Deyah o prazer de ter sua pergunta respondida. A fantasma percebe que
eu estou revoltada e dá uma risadinha.
– Seus pais se casaram porque sua mãe queria esconder a desonra da gravidez
fora do casamento, mas não foi por seu pai que ela foi desonrada. A história
completa do seu nascimento é muito mais complicada e rica do que você poderia
imaginar e eu nunca pensei que fosse ter a chance de conta– la a você. Fico feliz
por ter essa chance antes de entrar no limbo.
– Como você poderia saber sobre isso? Nós nem estávamos no mesmo país.
– Isso é verdade, mas não quer dizer que eu não tinha como controlar seu
destino. O com D minúsculo, é claro. A profecia não começou a ser feita em
1867, foi feita três anos antes. Quando eu cheguei a Piatra, conheci um vidente
charmoso que não estava assustado por mim. Na verdade, ele disse que esperava
por mim e que desejava passar tempo comigo. Galanteador o suficiente para que
até mesmo alguém sem alma se sentisse atraída. Ou pelo menos, intrigada. Eu
fiquei com ele por tempo suficiente para descobrir porque ele esperava por mim.
Ele me contou sobre a profecia e me mostrou o desenho de Kat. Ele me disse que
O Anjo me procuraria e que eu precisava guia– la. Eu não disse a ele que já a
conhecia. Passei os quase dois anos seguintes tentando arrancar tudo que ele
sabia sobre o que ela faria e descobri muito mais do que a família dele descobriria
em anos. Inclusive, que ele descendia de Michaella. E de mim e de Claudius.
Claudius aceitou se mudar para o isolamento comigo porque ele já ficava isolado
na vila. Por ter visões. Todo mundo o achava louco. Não se ouvia sobre videntes
na época, para tudo se dava o nome de “bruxa” e as bruxas de verdade não
conheciam ninguém que tivesse visões, então não acreditavam que isso existisse.
Eu não sei exatamente quando se percebeu que as visões eram o dom de falar
com o Destino e ver o futuro, mas naqueles anos eu descobri que a descendência
de Michaella tinha se dividido entre bruxas e videntes séculos antes. Eu sabia
quem era a bruxa herdeira, é claro, mas perdi o rastro de ramos familiares com o
tempo.

186

“Quando eu ouvi sobre a profecia e soube que Kat encabeçaria essa guerra, eu
precisava fazer algo sobre. Precisava me envolver. Afinal, eu criei os vampiros,
segredo que eu tinha escondido muito bem do Clã Romeno por muito tempo.
Ainda não era seguro falar sobre isso, mas eu fui criando planos. O primeiro
deles era fazer com que o vidente falasse sobre a profecia para outras pessoas, para
garantir que ela fosse repassada. Depois eu o enviaria para a Áustria, em busca
do ramo principal da minha família. Com uso de muita hipnose e por meses a
fim, o convenci a fazer exatamente o que eu queria e fui embora. Ele seguiu os
planos e desapareceu dois meses depois. Um ano depois, eu recebi de alguns
contatos a notícia de que uma nova herdeira tinha nascido.”
– Você fez com que ele seduzisse minha mãe?
– Eu o enviei para fazer com que os dois lados da minha família se reunissem
em uma pessoa, mas eu duvido muito que ele estivesse em condições de seduzir
qualquer pessoa. Ele era um homem quebrado depois de mim e de toda a
profecia que recebeu. Por isso o hipnotizar foi tão fácil. Queria me lembrar do
seu nome.
– Então eu provavelmente fui fruto de um estupro. – Afirmo, esticando as
pernas diante de mim. – No qual as duas partes foram forçadas.
O fantasma no corpo de Ellie ergue a sobrancelha.
– Isso horroriza você?
– Não é o tipo de fato que deixa uma pessoa contente. Mas por quê? Por que
fazer tudo isso para ter uma descendente sua no Exército de Kat?
– Não é sobre isso que aquilo tudo era. Não é sobre ser representada no
Exército através de você. É sobre você. É sobre o que você é, foi e o que você será.
É porque quando tudo isso acabar, você vai ser exatamente o que eu queria criar
em primeiro lugar. Poderosa, imortal e o tipo de criatura que faz a Morte e o
Inferno tremerem.
Quero interpelar com um comentário cruel, mas a voz dela soa tão convicta e
tão encantada pelos próprios planos que eu me calo. A brisa de finzinho de
inverno que vinha circulando pela floresta muda de lado, mas as nuvens parecem
congeladas no céu. A lua continua iluminando onde estamos e eu olho para trás
para ver se ninguém está nos observando através das paredes de vidro. Meu
movimento desperta Deyah do que quer que ela esteja pensando.
– Além disso, você poderá assumir o legado da família e se tornar a bruxa mais
poderosa do mundo.
– Espera. – Digo, balançando a cabeça – A herdeira do legado da família é
Selene. E a bruxa mais poderosa do mundo é Sophie.
Deyah faz um sinal de desprezo com a mão.
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– O fato de você estar viva deslegitima toda a linhagem de Persephone e
Selene. Eu tive uma chance de observar Rowan depois daquele dia em que vocês
estiveram lá. Ela não pode me ver, então foi fácil. Descobri que aos oito anos
Persephone fez a primeira previsão que não era sobre ela. Era sobre a herdeira do
legado depois dela, que seria uma garota com uma descrição que você conhece
muito bem. Ela sabia que não teria filhos, então seus pais tiveram outra filha.
Quando Selene nasceu e seu rosto era parecido com o desenho que Perephone
fez, seus pais respiraram aliviados. Imagino que você imagine o problema com
essa previsão agora.
– Nós temos o mesmo rosto. – Digo, para o nada.
– Eu não faço ideia de como essa previsão vai se desenrolar, mas você tem o
título de A Princesa na profecia. E poderia apostar tudo que tenho que isso não
é sobre você ter nascido em um castelo.
– Você não tem nada.
– Touché. Quanto ao que você disse sobre Sophie: “Mais difícil de matar” não
significa “mais poderosa”. “Mais velha” também não. No momento, Sophie é a
bruxa mais poderosa no mundo, mas junto com a sua alma, você vai recuperar
séculos de poder, Anika. O mesmo poder que criou os vampiros. E quando você
assumir todo legado que partiu de mim... Não tem incesto nesse mundo que
possa se considerar mais intocável.
– E se eu não quiser assumir seu legado? Se eu abrir mão dele, a linhagem de
Persephone se torna legítima.
– Se você não assumir o legado, não terá vencido o Inferno de verdade.
– Não. Você não terá vencido o Inferno de verdade. Eu venço no momento
em que retornar viva, mas você só vence se tiver sua criatura perfeita.
– E sua matriarca vencer é um problema?
– Eu não devo nada a você. Eu não pedi para que você fizesse nenhuma das
coisas que você fez para que eu exista, mas você age como se eu devesse. Eu não
conheço você, eu sequer fui ensinada sobre você até entrar o Exército.
– Pensei que sangue fosse a coisa mais importante para vampiros.
– Tem muita coisa que você não entende sobre vampiros. Você os perdeu,
quase mil anos atrás. Você não é o motivo de todos nós estamos aqui, o Inferno
é e a maior parte de nós não está contente com isso e quer com que tudo mude.
– Por que você está tão brava? Você ainda é A Princesa.
– Porque quando eu entrei no Exército, a ideia que mais me fascinou foi a de
poder escolher meu próprio destino. Eu não conheci uma pessoa durante toda a
minha vida que tivesse escolhido o que quis ser e sendo uma vampira, eu poderia.
Então eu soube sobre a guerra e todo significado dela e o plano de ser o que eu
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queria foi adiado. Não vou permitir que um fantasma de mil anos dite o que eu
posso ser ou não. Você não pode definir meu destino, eu sou a única que pode
fazer isso.
Deyah me olha com um ar superior e uma espécie de curiosidade no olhar. Eu
imagino se ela me vê como eu me vi quando ouvi a mim mesma: Uma criação de
Kat, da cabeça aos pés.
– Você não pode mudar o Destino. Com o seu sangue vidente, você precisa
aprender isso o quanto antes. – Uma nuvem finalmente cobre a lua e a fantasma
se põe de pé no corpo de Ellie – Minha hora chegou. Apenas uma coisa: Da
próxima vez que alguém disser que eu não venci o Inferno, lembre a pessoa que
“vencer o Inferno” significa sair de lá, mesmo quando as cicatrizes permanecem
para sempre.
Ela deixa o corpo antes que eu possa responder a isso e quando eu me levanto
para impedir que Ellie caia, começa a chover.
Aeroporto Charles de Gaulle, França
18 de março
Juliana
– Por que Paris, entre todas as cidades do mundo? – Apenas Pierre faria uma
pergunta dessas.
Eu não olho para ele, continuo no celular, buscando o número do hacker no
Google, mesmo sem me lembrar de seu nome.
– Você sabe que minha família vem de Nova Orleans, certo?
– Exato. Paris é o lugar mais óbvio do mundo.
– É o lugar considerado ideal, seguro, moderno, etc.
– Eu pensei que quisessem esconder Alex.
– E protegê– la.
O nome pisca na tela e eu suspiro. É claro que ele se chama Pierre. Pego uma
caneta na bolsa para anotar o telefone num guardanapo. Não posso usar meu
celular. Na verdade, sequer posso ficar com ele, sabendo que Kat usaria para me
rastrear sem que eu soubesse a qualquer minuto. O último rastro de mim que ela
terá será no GDC, até que eu volte para a Romênia.
– Certeza que o primeiro passo é encontrar o hacker? – Pierre diz, espiando as
anotações que eu fiz no guardanapo.
Respiro fundo.
– Existe um banco de dados com as informações de todos os membros dos
Apreciadores da Arte do Sangue. Se eu conseguir acessá– lo, eu consigo descobrir
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quem mora ou tem casas em Paris, encontrar minha irmã e sair daqui o mais
rápido possível.
– Ah, sim. Não teria como eu saber disso se você não me contasse. Precisa
manter seu companheiro de viagem atualizado se quiser que eu ajude.
Vejo que Pierre terminou a comida e me coloco de pé com o auxílio da mala.
– Você não é meu companheiro de viagem. E eu não quero que você me ajude.
– Digo, fazendo um sinal para que ele me siga e andando pelo corredor do
desembarque para a fila de táxis.
– Fiel escudeiro, então? – Ele pergunta arrastando a mala atrás de mim.
– Vigia. Você está aqui para ter certeza de que eu estou viva e para avisar a Kat
caso eu não esteja. Você vai aos lugares comigo e apenas observa, fica em um
lugar seguro e não se envolve de forma nenhuma.
Atravesso as portas automáticas do aeroporto e um taxista me atende
prontamente, o que é um sinal divino de sorte. Enquanto ele guarda as malas,
Pierre entra no carro comigo e diz, em romeno:
– Esse definitivamente é um uso ruim de um demônio em uma luta direta
contra algo infernal.
Olho para ele, mas indico o endereço do hotel ao motorista antes de responder
a ele, também em romeno:
– O que você quer dizer?
– O que quer que seja, – Ele engole em seco – me deixe falar com ele, Juliana.
Eu sou a única pessoa no Exército além de Kat que tem experiência nisso e eu
posso conversar e equilibrar forças.
– Eu não sei, Pierre. Eu só sinto que preciso fazer isso sozinha.
– Não preciso fazer nada por você. Me deixe servir de portal, de tradutor,
qualquer coisa. Só não me jogue para escanteio quando eu posso ajudar.
Cruzo os braços.
– Tudo bem. Mas você vai precisar seguir minhas ordens.
– Sem hesitação.
Abro um sorriso.
– Acho que meu discurso ajudou em alguma coisa.
Pierre apenas revira os olhos e vira os olhares para a janela. E eu sei que é
exatamente por causa do meu discurso que ele quer ajudar.
Piatra Neamț, Romênia
20 de março
Kaylee
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Céus quase tão escuros quanto a noite, trovões ensurdecedores que abalam a
estrutura das casas e uma chuva que cobre a vista da cidade é como a primavera
de 2016 diz olá a Piatra Neamţ. Dentro da casa de vidro de Persephone o clima
parece tão tempestuoso quanto lá fora, com os Acordos com a Morte se
aproximando pelas sombras e todos os outros problemas que parecem se
multiplicar desde que Kat e Ellie foram sequestradas.
Depois de soltar a bomba sobre a existência de Anika há alguns dias, Deyah
voltou noite passada para avisar a Ellie que ainda existem membros do Clã
Romeno vivos. Não o suficiente para se unirem em algo tão forte quanto
costumavam ser, mas o suficiente para que possa haver alguma retaliação. Além
disso, as bruxas de Piatra pediram a destruição do Clã inteiro para permitir a
nossa entrada na cidade e eu duvido muito que elas abram mão do acordo apenas
porque ele coloca nossa vida em risco. Kat não pareceu surpresa quando ouviu a
notícia esta manhã.
– Nada com raízes fincadas no Inferno é tão facilmente destruído com fogo. –
Ela disse, dando de ombros.
Sophie grunhiu e se juntou a Persephone para criar um plano de defesa caso
alguma coisa aconteça. Elas disseram que até o fim da noite terão um plano que
precisará integrar todas as ex– bruxas do Exército. É uma clara tentativa de deixar
todas nós com mais desejo de voltarmos a ser bruxas, mas elas ainda não
perceberam que não tem nada a ver com vontade. Qualquer uma das meninas
faria qualquer coisa para ter sua alma de volta em dois dias, sem precisar ir ao
Inferno. O problema é o maldito enigma que cobre o sacrifício. Ninguém tem
“algo que não pertence ao Inferno e que considera tão importante quanto a
própria alma”. Quer dizer, quase ninguém.
Eu percebi quando Juliana viajou com Pierre e Amelie automaticamente foi
isolada do resto da casa. Na noite depois da visita ao oráculo, Juliana chegou
como um furacão, cheia de perguntas para Amelie. Isso fez com que todo mundo
se reunisse em volta para observar e Juliana não se importou, apenas querendo
respostas. Cada novidade que saía da boca de Amelie fazia com que todo mundo
se movesse em direção a Juliana, tentando defende– la, protegendo sua
retaguarda. A mesma força que as fazia fazer isso me movia em direção a Amelie.
Apesar de eu me perguntar porque ela não tinha contado tudo aquilo antes,
mesmo tendo passado semanas em nossa companhia e tendo recebido votos de
confiança em diversos sentidos, eu queria defendê– la ou ao menos garantir que
ela tivesse uma chance de se defender. Ninguém atacou Amelie porque todas
ficaram mais preocupadas com Juliana e o fato de ela ter que deixar o Exército e
ir a Paris, mas todo mundo se tornou muito consciente de que a presença de
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Amelie poderia ser danosa e de que ela não era uma de nós e sequer tinha algo
que a prendesse do nosso lado, como Persephone e Pierre.
Naquela mesma noite, quando Kat nos contou sobre os Acordos, eu não
percebi na hora. Tinha outras preocupações na cabeça e já que todo mundo
queria pegar a alma de volta mais do que eu queria, eu sequer me preocupei com
sacrifício algum. Depois que Juliana deixou a casa é que minhas observações me
levaram à conclusão de que a pessoa sou eu. Existe mais gente que tem ligações
que consideram tão importantes quanto a própria alma, mas a maior parte das
meninas tem isso dentro do Exército e não faria sentido matar uma de nós para
que a outra volte a ser bruxa no meio da guerra. Pierre seria “a coisa que não
pertence à Morte” da forma mais profunda que nós conhecemos, mas nenhuma
de nós se importa com ele de forma alguma. Dizem que Tatiana criou alguma
ligação sobrenatural com ele, mas eu duvido muito que até mesmo ela se importe
com ele tanto quanto com a própria alma. Resta assim, Amelie.
– Sério? Tanto quanto a sua própria alma? – É o que Kat pergunta, erguendo
uma sobrancelha, mas sem olhar para mim quando conto a ela sobre minhas
conclusões.
– Em minha defesa, não me importo com a minha alma tanto assim. Mas eu
creio que perdê– la seria algo que me incomodaria, sim.
Estamos no andar de baixo da casa de vidro, assim como uma boa parte do
Exército. O andar de cima está uma barulhada com a chuva que cai no teto e por
algum motivo o térreo parece mais seguro. Ainda assim, existe barulho o
suficiente onde estamos, com todo mundo falando ao mesmo tempo, para que
eu me sinta segura em confidenciar isso a Kat.
– Ainda assim, você opta por sacrificá– la. – Kat diz, os olhos tão tempestuosos
quanto as nuvens carregadas que ela encara.
– Eu não o fiz sem hesitar, mas é pelo bem maior.
– E vai deixar um monte de gente satisfeita.
Não respondo a isso, apesar de saber que é verdade. Também não me viro para
olhar para onde Amelie lê um livro, apesar de desejar fazê– lo. Continuo
encarando Kat, parada ao seu lado e ignorando as mesmas nuvens que ela parece
tentar puxar em sua direção. Ela passa tanto tempo fazendo isso que eu resolvo
interpelar:
– Está tudo bem, Kat?
Kat suspira profundamente e finalmente olha para mim.
– Você confiou em mim com algo hoje e eu farei o mesmo com você. Eu estava
errada, Kaylee. Terrivelmente errada. Não em pensar que eu deveria lutar contra
o Destino, porque eu não desisti disso ainda e nem pretendo... Mas em achar
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que eu deveria saber de tudo que vai acontecer. Eu não deveria ter descoberto.
Eu joguei fora a benção da ignorância com toda prontidão e agora odeio Céus e
Terra por isso.
– É ruim assim?
Ela desvia o olhar outra vez, dessa vez olhando para cima.
– Eu sempre soube que seria ruim, mas eu sempre achei que estaria pronta.
Minha confiança em tudo era o que fazia de mim quem eu sou. Se eu precisasse
queimar, eu queimava de cabeça erguida com a certeza de que voltaria das cinzas.
Agora eu não sei mais se estou pronta, se sou a mais indicada para liderar vocês
ou se o que fiz até agora foi o certo. E eu não tenho outra opção além de terminar
o que comecei.
Algo pesado recai sobre mim. Pode ser um sentimento, uma conexão
temporária com a minha alma. Pode ser apenas um efeito do estado de espírito
de Kat ou da tempestade. Eu não consigo identificar o que é, mas sei que detesto.
– E vai valer a pena? No fim, terminar o que você começou... Terá significado
algo?
Kat afasta o cabelo do rosto e cruza os braços.
– Precisa significar e precisa valer a pena. Eu não entrei nessa e carreguei todas
vocês para que reste algum resquício de derrota em mim. – Ela olha nos meus
olhos como faz pouquíssimas vezes. – Apenas contei isso para você porque eu
não posso simplesmente dizer: “Obrigada por confiar em mim, Kaylee. Você fez
a escolha certa. Eu garantirei que você fique bem.”. Eu não posso mais garantir
nada a ninguém. Não posso sequer pedir a você que você faça esse sacrifício.
– Mas você acredita que essa é uma boa ideia?
– É a única forma de conseguir a terceira bruxa.
– Não, não é. Responda a minha pergunta, Kat. Não interessa se você não se
sente pronta, você é a única líder que eu tenho. Você acredita que sacrificar
Amelie é uma boa ideia?
O lábio inferior de Kat se curva inconscientemente.
– Isso não vai ser fácil, Kaylee. Não vai ser apenas mais um quebra– molas no
meio da estrada, será um barranco. Vai marcar você.
– Deve ser um sacrifício.
– Sim. Mas eu também sei que você não quer sua alma de volta com tanta
vontade quanto o resto de nós, então eu não sei como isso afetará você.
– Nem eu, mas eu não tenho tempo para projetar o que vai acontecer e me
permitir sentir medo. Eu deveria ser parte de um Exército, não um indivíduo.
Soldados apenas tentam sobreviver agora.
Kat concorda com a cabeça.
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– É uma boa ideia. E eu estarei aqui do outro lado, para ajudar você com o
que quer que aconteça.
Respiro fundo.
– Não quero me importar com isso ainda. Agora precisamos organizar o
sacrifício antes que ela perceba o que estamos fazendo.
22 de março
Anika
A tempestade manteve todo mundo acordado a noite toda e a escuridão do
céu mesmo depois da alvorada fez com que todo mundo dormisse até tarde.
Quando eu finalmente reúno coragem para abrir os olhos e alcançar meu celular,
são quase cinco da tarde e apenas outras quatro pessoas estão acordadas. Não
está mais chovendo, mas uma espécie de chiado vem do fundo da sala. Quando
eu me sento para descobrir o que é, é que começo a distinguir vozes humanas e
identifico uma televisão a manivela parada entre Valentina e Persephone,
sentadas lado a lado a quatro colchões de distância de mim.
– Em que ano nós estamos? – Pergunto, chegando ao lado delas. Falei mais
alto do que qualquer pessoa falaria em um quarto com dez pessoas dormindo,
mas todas estão tão cansadas que ninguém sequer respira mais alto.
Persephone se sobressalta, mas não se vira para olhar para mim.
– Não vale a pena comprar uma TV de verdade sem saber quanto tempo
ficaremos aqui. – Resmunga.
– É 2016. – digo, respondendo minha própria pergunta – Quem ainda precisa
de televisão? Você pode assistir qualquer coisa pelo celular agora.
Persephone não responde, mas Valentina se vira para mim e dá de ombros.
– Miranda gostava de ver as notícias na televisão. Ela dizia que notícias na
internet vem carregadas de opinião e as da TV dão mais tempo para pensar.
Isso faz com que eu me cale e me sente ao lado das duas.
– E quais notícias estamos tentando conseguir? – pergunto.
– Qualquer coisa que pareça infernal em algum nível. – Persephone responde
– Não acho que sabemos o suficiente sobre o que tem escapado do Inferno e se
tivermos alguma pista sobre isso, talvez consigamos tapar o buraco enquanto
estivermos lá.
– Você está brincando né? Tudo parece infernal e inacreditável ultimamente.
E parece estar se encaminhando para o pior. Mas é apenas o ritmo natural do
mundo. A Terra é apenas o Inferno de outro planeta.
Persephone finalmente olha para mim.
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– Você realmente acha que tudo que está acontecendo nos últimos anos não
está diretamente relacionado à ruptura no Inferno? Milhares de mortes violentas,
ignoradas. Grandes ataques acontecendo diariamente. Os mais ridículos crimes
acontecendo e sendo perdoados ou até mesmo causados por quem foi eleito para
manter a paz. O mundo assistindo bestializado a todo tipo de intolerância e
fanatismo. Nós podemos dizer que isso sempre aconteceu, que é o ritmo natural
do mundo, mas dessa vez é possível sentir que é diferente. Todo mundo tem
adorado fingir que nada disso é real. Que faz tudo parte de um espetáculo que
não nos atinge diretamente. Nós vemos crianças sangrarem e derramamos
algumas lágrimas para no dia seguinte continuarmos nossas vidas. Enquanto isso,
o horror se esgueira nas sombras e vem em nossa direção. Ele não pode ser parado
e não é como se ninguém estivesse fazendo algo para pará– lo. Não existe nada
que o Inferno goste mais do que a mais completa negligência.
– Então eu suponho que nós não vamos negligenciar isso. – respondo, nada
abalada pelo discurso dela. – Apesar de estarmos envolvidas até o pescoço com
algo quase tão importante quanto... – Deixo que a TV complete minha frase,
falando sobre um tiroteio nos Estados Unidos.
Persephone volta a olhar para a TV, que já pede para ser recarregada.
– Eu apenas estou tentando fazer o serviço completo. Sem deixar buracos.
– Posso ajudar com isso. – Respondo, dando de ombros.
– Então recarregue a TV. – Valentina ordena.
Pego a manivela e começo a girá– la. Quanto mais eu faço, mais alto e claro o
som fica e eu presto atenção nas notícias que continuam. Assassinato, tiroteio,
incêndio, suicídios, golpes de estado e até mesmo a morte comum de pessoas que
ainda tinham muito o que viver. Isso sempre aconteceu, o mundo sempre foi um
lugar cruel. O problema é que a velocidade que as notícias são divulgadas faz com
que a sensação se amplifique e os erros que já foram cometidos antes e são
repetidos agora pareçam ainda mais errados. Ou pelo menos é disso que eu quero
me convencer por enquanto.
23 de março
Sophie
Os gritos de Selene permanecem em meus ouvidos mesmo depois de já termos
atravessado quilômetros sem ela. Na verdade, eu já consigo ver os contornos do
Cimitirul Eternitatea iluminados pela lua cheia e o som estridente do choro da
garotinha que não queria ser deixada de fora justo esta noite parece continuar a
ecoar pelas árvores. Em dias normais isso não me perturbaria, mas hoje eu posso
ver que isso perturbou a todas nós.
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É o dia dos Grandes Acordos da Morte, nós estamos desfalcadas e a única
substituição é Rowan, que não é de nenhum tipo de ajuda. A maior parte de nós
não sabe quem é a bruxa que escolheu o sacrifício porque isso poderia deixar o
sacrifício em questão arredio, mas Ellie, Kat e eu sabemos que Kaylee matará
Amelie esta noite. Eu imagino que Persephone e Rowan também saibam, mas
não disseram nada a respeito. O resto do Exército está apenas apreensivo, vendo
coisas em sombras, sem saber o que esperar de hoje. Então o fantasma dos gritos
de Selene nos perseguem pela noite. Provavelmente por isso, Persephone não
para de falar enquanto andamos.
– Abadom não deveria ser o nome de um dos grandes demônios? – Ela
pergunta para Kat, como se fosse importante falar sobre isso agora – O demônio
do abismo?
Kat ri com um bufo.
– Você realmente acha que o Inferno deixaria o nome de um dos demônios
grandes percorrer tão livremente a boca das pessoas e referências pop? Ele é forte.
E poderoso o suficiente para não ser um demônio de possessão – só vem para a
Terra através de pontes. Ele também é usado em grandes planos e poderosas
maldições. Mas ele ainda é um garoto de mensagens. Enviado para conversar com
uma garotinha de seis anos que havia nascido em uma janela e em uma fresta.
Mais poderoso que o pai de Pierre, mas não poderoso o suficiente para dar as
ordens.
Vejo os olhos lilases de Persephone recaírem sobre Kat cuidadosamente, mas
é Rowan quem faz a pergunta:
– Você odeia ter sigo entregue de bandeja para o Inferno daquela forma não
é?
Kat não responde no começo, mas vejo seus ombros caírem. Em seguida, ela
suspira e volta a sua expressão e postura normal.
– Não sou responsável pelo que minha mãe queria quando me concebeu ou
pela ideia que ela tinha de mim. Apenas pelo que fiz de mim mesma.
A frase marca a nossa chegada ao Cemitério Eternidade juntamente com
diversos outros grupos de pessoas.
Kaylee
Eu não sei porque estou surpresa, considerando que o evento lunar de hoje
literalmente se chama Grandes Acordos, mas algo em mim se torna covarde
quando eu vejo vários outros grupos de pessoas entrando no cemitério para
sacrificar algo à Morte. O Cimitirul Eternitatea está mais cheio de sons do que
estaria em qualquer outro dia da década. As pessoas entram conversando,
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trazendo todo tipo de animais, crianças choronas ou até mesmo seres humanos
adultos desacordados. Um terço dessas pessoas não vai voltar para casa e a maior
parte delas nem sabe disso. Os outros dois terços sairão com presentes da força
do universo mais trapaceira e inabalável do mundo. O que inclui eu.
Eu estou à frente do grupo, tentando parecer blasé e Kat, Ellie e Sophie estão
olhando para mim quando atravessamos os portais do cemitério. Não olho de
volta para não deixar minhas intenções claras demais. Ao invés disso, foco nas
inscrições de cada uma das lápides até encontrar uma que me chama atenção:
“Moartea nu are un calendar, are o foame de necontrolat, care trebuie să fie
efectuată imediat.” A Morte não tem um calendário. Tem uma fome
incontrolável, que precisa ser saciada imediatamente. É o túmulo de um bebê,
Katinka, que morreu seis meses depois de ter nascido, mas é feito com muito
mais dedicação do que geralmente colocam em túmulos de bebês. Paro na lápide
elevada e me sento sobre a cobertura de mármore. Todas fazem o mesmo e
ficamos caladas, observando a entrada e saída de pessoas. Escolher um túmulo
foi a primeira parte. Agora, esperamos.
Existe uma espécie de suspense por baixo de toda aquela conversaria. Quanto
mais a lua cheia sobre no céu, lançando raios de luz entre as dezenas de árvores
no cemitério, mais esse suspense parece aumentar deixando todos à minha volta
tensos. Para algumas pessoas que vieram negociar com a Morte, o que inclui eu
e algumas meninas do Exército, esta é a primeira Danse Macabre em que estarão
presentes. O fato de ser a maior Danse Macabre da década não diminui a
ansiedade de ninguém. Surpreendentemente, Amelie não parece nervosa. Talvez
esteja ansiosa, mas não demonstra. Eu esperaria mais, esta sendo a primeira vez
que Amelie verá a Morte em toda a sua glória, mas ela é uma guerreira e o mínimo
que pode fazer esta noite é parecer feroz.
– Você sabe que ela vai lutar, não sabe? – Kat perguntou esta manhã, quando
comecei a me preparar definitivamente. – Está pronta para lutar contra ela?
– Sou um soldado também. – Foi tudo que eu consegui responder.
A lembrança repentina me faz pegar o braço de Amelie ao meu lado e colocar
o dedão sobre seu pulso. Sua pulsação aumenta repentinamente quando ela se
põe em alerta, mas ela confia em mim e não puxa o braço de volta, apenas me
observa com curiosidade no olhar. Não retribuo seu olhar ou me explico, apenas
fico sentindo o fluxo de sangue sob meus dedos. Tanto sangue. Sangue vampiro
suficiente para transformar suas próximas cinco gerações – e tudo aquilo, de nada
adiantaria quando a noite acabasse. O motivo principal pelo qual Amelie entrou
nos Apreciadores, o motivo pelo qual ela ergueu a bandeira de Adele Mayfair e
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dos mais de quinhentos mortos do Massacre de Fevereiro de 98, tudo isso jogado
fora esta noite para que eu possa ter minha alma de volta.
Eu lanço um olhar para ela antes de largar seu braço, mas não permito que os
olhares digam muita coisa. Olho para minhas irmãs, em seguida. Elas são sangue
do meu sangue, uma parte da minha própria alma e uma só pelo mesmo objetivo.
É claro que a percepção chega até elas agora e é claro que elas me apoiam e
protegem em minha decisão. Eu não queria isso, não queria voltar e nem queria
ser dona da minha alma outra vez – eu a vendi quando tinha sete anos e não
queria a liberdade outra vez, apenas um pouco de paz. Mas elas me deram um
propósito e uma sensação de família e de pertencimento que minha família tinha
perdido na cidade criada por seus antepassados. Não quero minha alma de volta
por mim, quero minha alma de volta por elas. Quero lutar sua luta. E eu sei que
faria todos os sacrifícios do mundo por isso.
De repente, enquanto eu ainda olho para elas tentando lembrar porque eu
preciso desta noite, todas tocam suas pedras sobre o coração. É o nosso sinal de
sentido, nosso aviso de que estamos prontas para a guerra. Sei que não é a última
vez que verei esse sinal. Toco minha própria pedra e a solenidade toma conta do
Exército. Eu me torno muito consciente de que Amelie não pode saber de nada
de errado e tento distraí– la. Alguns minutos depois Valentina se aproxima
distraidamente, como se fosse falar com Kat e coloca o diamante azul da irmã na
minha mão enquanto Amelie não olha. Aproveito outro momento de distração
para prender a corrente no braço e esconder o diamante sob a manga. Depois
disso a meia noite parece chegar mais rapidamente.
Todo mundo percebe quando ela chega. Mesmo que não houvesse um sino
que eu nunca ouvi antes anunciando o horário aos sete ventos, o súbito silêncio
perturbador que toma conta do cemitério avisaria que a hora é agora. Nós treze
nos colocamos de pé em forma e Amelie, Rowan e Persephone se colocam logo
atrás. Eu vou me lembrando aos poucos das descrições de Kat sobre as Danse
Macabres que ela vivenciou, mas não é do mesmo jeito. O solo não se parte e
esqueletos não saem do chão para dançar. A dança que começa quando o último
sino toca é dos ventos. Uma ventania toma conta do ambiente, mas é mais que
claro que não é um vento comum, da natureza. O vento toca meu corpo e minhas
roupas, mas não revolve a terra no chão, não balança as folhas das árvores e nem
mexe qualquer outra coisa. Ele tem uma presença nele, uma presença intensa e
poderosa como de alguém que você sabe estar bem atrás de você, mas que nunca
se atreveria a olhar.
Depois de certo drama, a Morte finalmente se materializa em minha frente e
eu tenho a resposta à todas as vezes que me perguntei como eu a enxergaria... E
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eu deveria ter adivinhado que não seria um rosto só. Apenas um corpo está diante
de mim, mas o rosto muda constantemente como em um truque de espelhos.
Dez rostos estão diante de mim e depois quinze e em seguida vinte. Nenhum
deles é familiar, são apenas pessoas que eu matei, corpos. Eu entendo o que a
mensagem da aparição. A Morte para mim sou eu. A Morte para mim é quem eu
matei.
– Se não são minhas vampiras preferidas? – Duas mil vozes dizem na minha
cabeça ao mesmo tempo. Dói. – Ou eu deveria dizer, as vampiras, a bruxa, o
Réquiem e aparentemente videntes? E uma humana? Meus parabéns pela
representatividade, Katerina.
– Para alguém que é o maldito símbolo personificado de como todas as coisas
são finitas, você definitivamente gosta de perder tempo precioso. – Kat reclama.
– Eu me reservo o direito de ser cerimoniosa e você sabe disso. Gosto de me
deleitar em certas ironias. Como o fato de que eu nunca pensei que você voltaria
até mim para pedir por um favor. Depois de tudo que você fez e de como gosta
de se gabar de ter escapado e enganado a Morte tantas vezes. Ver você de novo,
em uma Danse, com um pedido a ser feito é uma daquelas coisas sobre a Vida
que fazem dela tão divertidas.
– Você me entedia. – Kat diz, dando um passo a frente. A Morte estava parada
na minha frente durante todo aquele tempo, mesmo que estivesse falando com
Kat e olhando para Kat. – Você tem tentado mostrar quão poderosa você é desde
o princípio dos tempos e falhado tão miseravelmente. Os vivos que você diz
comandar tem encontrado as mais diversas formas de fugir de você e de burlar
suas regras. E mesmos aqueles que permanecem nos seus domínios descobrem
logo que o fim não é o fim, mas que a Morte é um meio para o que vem depois.
Não existe fim. Apenas ciclos. E todos que têm medo de você são simplesmente
ignorantes sobre tudo, mas eu não sou. Até porque a maior prova das minhas
palavras está bem diante de você – você não pode tocar nenhuma de nós, porque
pertencemos a forças maiores. Desde a nossa própria força até o Inferno ou o
Destino. Nós estamos aqui, vivas, respirando, desejando e existindo e nenhuma
de nós pertencemos a você. Somos mais poderosas. E sabemos disso.
– E ainda assim, precisam de mim.
– Como um meio para algo. Eu disse que era exatamente isso o que você era,
um meio. Viemos aqui até hoje com algo para você, como uma transação
comercial. Se você nos ajudar, sai dessa com alguma coisa. Se não, encontraremos
outros jeitos. Você sabe que nós sempre damos um jeito.
A Morte finalmente olha para mim.
– E que você me oferece nesta noite tão mágica?
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Amelie não é burra e já teve tempo mais que suficiente para se adaptar à
poderosa presença da Morte. Assim que o que quer que ela esteja vendo no rosto
da Morte se vira na minha direção, Amelie se prepara para fugir e eu preciso
agarrar seu braço, com muito mais força e agilidade do que fiz antes. O Exército
também fecha o cerco ao seu redor.
– Isso? – A Morte pergunta.
– Kaylee. – Amelie chama, tentando escapar do apertão que já deixa uma
marca sob a pele.
– Amelie vem ingerido sangue de vampiro desde que tinha quatorze anos. São
dez anos de domínio do Inferno sobre a vida dela. E agora, você poderá tê– la,
mesmo que ela não pertença a você.
A Morte ergue a sobrancelha. Como uma multidão de rostos difusos
concentrados em uma mesma face pode erguer a sobrancelha?
– E ela é um sacrifício para você por...?
Eu me recuso a responder isso e simplesmente pego Amelie com mais firmeza
e a empurro para a frente da aparição. Eu sei que Amelie pode fugir desse apertão
em seu braço a qualquer instante e sei que se ela não o faz é porque ainda tem
algum tipo de confiança cega em mim ou porque se sente traída demais pelo que
estou fazendo para sequer reagir. Não sei qual das duas opções seria pior. A Morte
simplesmente se afasta.
– Não é assim que funciona. Você tem que matá– la e de forma definitiva.
Além disso, não vou receber o sacrifício até quando você disser, palavra por
palavra porque ela é um sacrifício para você. Vamos, Kaylee, deixe– me ter minha
diversão.
– Eu já não prestei serviço suficiente para você? Com todo mundo que destruí
quando morri?
Uma risada cortante parece vir do céu. Algo nisso me lembra que existem
dezenas de outros grupos de pessoas espalhadas pelo lugar onde estamos e todas
essas pessoas estão vivenciando suas próprias aparições da Morte e tendo seus
próprios debates com a força que Kat calou tão rapidamente e que eu odeio com
tão pouco contato.
– Não se engane. Eu não devo nada a você ou a nenhuma de vocês. Muito
pelo contrário, vocês devem demais a mim. Diga a Amelie porque ela é um
sacrifício para você e você poderá ter sua alma de volta. Ela morrerá de qualquer
forma esta noite, não deixe a morte dela ser em vão.
Olho para Amelie com cautela. Noto o Exército se aproximar para me
defender da forma como estou sendo atacada no momento. É quando me lembro
de uma coisa: Esta é a última coisa que eu farei sem sentimentos. Qualquer coisa
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que eu diga ou faça não vai doer em mim ou me abalar. Eu preciso fazer essa vez
valer.
– Você me mostrou o lado bom do sentir. – começo, olhando nos olhos
amendoados de Amelie que me acusam e me odeiam com a fúria de treze
Infernos – E me deu algo positivo a esperar quando eu recebesse minha alma de
volta. Me mostrou como felicidade pura e a possibilidade de escolha se parecem
do outro lado. Eu sei que matar você para conseguir minha alma de volta vai fazer
com que você me assombre e com que eu nunca consiga ser feliz plenamente. Sei
que você irá para o seu leito de morte me amaldiçoando. Mas, agora, eu não sinto
nada. E eu posso arrancar seu coração do seu peito fingindo que a única coisa
que vai me atingir é o cheiro do seu sangue. Eu preciso fazer isso.
Os olhos de Amelie faíscam, refletindo a lua, mas ela não se move e nem tenta
fugir. É quando eu me lembro da poção que Persephone a entregou semanas
atrás e sugeriu que ela tomasse em uma lua cheia. Ela escolheu hoje e não tem
medo algum. Quero perguntar se ela sabia ou se ela ao menos tinha desconfiado.
Mas não há mais tempo.
– Faça. – Algo ou alguém sibila. Poderia ser a Morte, mas também poderia ser
Kat. Ou poderia ser a própria Amelie.
Não importa mais. O fim da meia noite está perto demais e eu tenho uma
alma para receber de volta. Meus braços se movem sozinhos, com o movimento
que ensaiei por horas. Eu a corto com a ponta do diamante de Miranda. Minhas
mãos atravessam o corte. Alcanço seu coração. Aperto com força. Tem sangue.
Tem tanto sangue. Sangue sai de tantos lugares e suja meu corpo inteiro. Me
lembro da sede. Eu aprendi a ignorá– la e agora ela vem tão violenta quanto
quando eu acordei em Cianne. Cianne. Aquela foi a última vez que eu senti tanto
cheiro de sangue e tão perto.
Em algum momento, eu lembro que preciso tirar as mãos de dentro dela e seu
corpo cai aos meus pés. Não enxergo mais nada, mas acho que é porque a lua
aumentou de tamanho e a luz branca cobre todo o cemitério, impedindo que
qualquer um enxergue. Eu quero me aproximar da luz, mas não posso me mover.
Sinto algo quebrar. Talvez seja eu? Sou eu. Estou quebrada.
Sou trazida de volta pelo sino que anuncia a uma da manhã. Sinto o chão sob
meus pés como se fosse a primeira vez que o tocasse. E quando a primeira lágrima
cai, percebo que ainda tenho o coração de Amelie na mão.
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Capítulo 6

“O tempo não é nada. Os humanos estão mudando. Seus sonhos estão cheios
de previsões dessas mudanças. Virá uma outra que derrubará as barreias... E eu
farei a travessia.”
Anne Rice (A Hora das Bruxas)

As Crônicas de Kat:
A Hora das Bruxas

1º de abril de 2016
Versalhes, França
Juliana
Sem saber se a campainha soou quando a apertei, eu aperto outra vez. Não
escuto nenhum som de onde estou e bato o pé impaciente em não saber se a
campainha não está funcionando ou se a chuva faz tanto barulho que o ruído da
campainha desaparece. O movimento faz com que a poça de água que escorreu
de mim se levante e respingue para todo canto. Resolvo bater na porta.
Leva mais quase três minutos até que alguém apareça. A porta é aberta por
uma garota que não parece ter mais de doze anos. Ela é levemente mais alta que
eu, mas possui no olhar uma infantilidade que eu reconheço facilmente. Existe
algo de familiar na forma como ela para, com a porta entreaberta, e me observa
de cima a baixo, mas eu não saberia dizer de onde a reconheço.
– O que você quer tão cedo? – Ela pergunta, em um francês agressivo.
– Meu nome é Juliana. Juliana Mayfair. Fui mandada aqui para encontrar
com Antoine de Castro.
Ela abre a boca para me responder, mas a fecha de repente. Seu olhar viaja
entre mim e a rua atrás de mim, onde uma chuva torrencial atrapalha o caminho
de quem anda para o trabalho. Com um grunhido ela abre a porta e permite que
eu entre.
– Ele não está. – Diz, quando estamos as duas dentro da casa e protegidas do
som da chuva – Mas eu imagino que ele ficaria irritado se eu mandasse você para
casa. Aceita um chá? Chocolate quente?
Discordo com a cabeça e ela me indica a direção de uma sala de visitas, com
nada além de cortinas pesadas nas janelas e duas chaises longue. Aparentemente
sua hospitalidade não se estende a toalhas para que eu me seque, mesmo que ela
faça cara feia quando eu me sento em uma das chaises e molho todo o forro. Ela
me oferece alguma bebida outra vez antes de pedir que eu espere e anunciar que
voltará a dormir. Observo em choque enquanto ela sai da sala, sem dizer seu
nome ou dar muitas explicações – ou explicação alguma. Balanço a cabeça
afastando a surpresa quando deixo de ouvir seus passos.
Deixada sozinha na sala de visitas de uma casa desconhecida, eu cedo não à
curiosidade, mas ao cansaço. Fecho os olhos e coloco as mãos sobre a pequena
pedra de água-marinha sobre meu peito. Não durmo há três dias e dois deles
205

foram passados rodando casas antigas exatamente como a em que estou agora.
Os Apreciadores da Arte do Sangue possuem muitos doadores espalhados pela
Cidade Luz, mas nenhum deles possui um senso de pertencimento ou de dívida
tão grande a ponto de aceitar cuidar de Alex, depois da burrada que nossa mãe
fez. Milhares de conversas e centenas de provas de que sim, eu sou uma vampira
e pior, eu sou uma das treze vampiras que está em guerra contra o Inferno, a
melhor pista que tenho é o tal de Antoine de Castro.
O senhor ricaço dono de uma casa antiga de quinze cômodos em Versailles
também é um cientista que descende de uma família de bruxas, mas não tem
poderes. Ele é conhecido por estudar seres poderosos com base em diversas
outras ciências e, pelo que parece, aceitaria cuidar de uma jovem possuída por
um parasita demoníaco desde que pudesse estudar o mesmo parasita. Depois de
convencer uma dona de casas de show a falar com ele por mim, me deram este
endereço e sugeriram que eu viesse visita-lo na manhã do dia 1º de abril.
Aparentemente, seis da manhã é cedo demais ou não é cedo o suficiente.
Não sei quanto tempo espero na chaise longue de olhos fechados, mas quando
abrem a porta da entrada outra vez eu percebo que dormi sentada. Uma voz
masculina vem da entrada e se aproxima quando a porta se fecha com um puf
delicado.
– Evelyn? Evelyn? Eve?! – A voz chama, mais alto a cada repetição.
Quando o homem finalmente chega, se surpreende com a minha presença e
se sobressalta. Me ponho de pé.
– Evelyn abriu a porta para mim e pediu que eu esperasse aqui. – Digo,
assumindo que este é o nome da garota que me recebeu. – Meu nome é...
– Não há razão para se apresentar. – O homem diz. – Você é a cara de sua
mãe. Não poderia ser qualquer outra pessoa além de Juliana Mayfair.
Seguro o instinto de luta que liga dentro de mim ao ouvir esta frase e me
concentro no que preciso fazer.
– Você é Antoine? – Pergunto. – Antoine de Castro?
– Sim.
– Pensei que estivesse esperando por mim hoje. Foi o que me disseram, ao
menos.
O homem ergue a sobrancelha e se cala por um momento, abismado. Parece
ter cerca de cinquenta anos, talvez um pouco mais novo que minha mãe. Seus
cabelos e olhos têm o mesmo tom acinzentado que sua pele, a pele de alguém
que só se expõe à luz de laboratórios. Ele está usando suéter azul e calças cáquis,
carrega um pacote de papel pardo nos braços e está completamente seco – parou
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de chover ou ele veio de carro até a casa. Tem o rosto de centenas de outros
homens ricos no mundo.
– Definitivamente inovaram nas piadas de 1º de abril este ano. – Ele diz,
depois que percebe o que está acontecendo. – O que você deseja?
O uso do pronome francês “tu” me deixa levemente afrontada, mas eu estou
cansada demais para lutar por normas sociais. Vou direto ao ponto, curta como
ele:
– Preciso saber onde minha irmã está e o que fizeram com ela.
– Alexandra não está aqui. Ou em nenhum lugar próximo. Eu não permitiria
que ela viesse à minha casa.
– Entendi. Seus experimentos são apenas experimentos.
O rosto de Antoine fica mais duro.
– Não ouse me culpar por aquilo. Alexandra não é um experimento meu. Eu
nunca faria aquilo com uma garotinha. Ela é um experimento de sua mãe e dos
Apreciadores da Arte do Sangue e tudo que ela passou e tudo o que fez é de culpa
deles e de ninguém além deles.
– Você não está estudando o que aconteceu com ela? – Pergunto, surpresa.
– Não há o que estudar. – É a resposta. – Existe uma ruptura no Inferno e
todo tipo de coisa sombria tem escapado por esse buraco. Sua mãe quis
experimentar com uma dessas sombras e acabou dando errado. Tão errado que
ela precisou mandar Alexandra a Paris, onde existem formas de mantê-la segura.
Ou pelo menos de manter todos ao redor dela seguros.
Cruzo os braços sobre o peito.
– Você sabe onde ela está? – Pergunto.
– Em um prédio no centro de Paris. – Ele responde, com um sinal com as
mãos – Mas eu sugiro que você a deixe lá e volte para onde você veio. Não existe
mais salvação para Alexandra.
– Me dê o endereço.
Ele ajusta o pacote contra seu peito e responde, firmemente:
– Não tenho autorização. E não quero mais me envolver com nada
relacionado aos Apreciadores. Se você puder ir agora.
Eu suspiro, deixando a frustração clara.
– Escute. – Digo, pausadamente. – Eu estou cansada. Com sede. Vim desde
a Romênia até aqui apenas para encontrar Alexandra e a busca por ela tem sido
completamente infrutífera. Você é a primeira pessoa que eu encontro que sabe
onde minha irmã está. Estou pedindo uma última vez. O endereço. Por favor.
– Por que eu daria uma informação que pode me colocar e à minha família
em risco para uma vampira que eu nem conheço? – Ele me desafia.
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– Porque se você não o fizer, este “poderia” desaparece da frase. – Rebato. –
Você se lembra do Massacre de Fevereiro de 98 em Nova Orleans, certo? Aquela
foi a noite em que eu fui transformada. Imagine o que eu poderia fazer com uma
casa com apenas duas pessoas?
– Você realmente acha que eu não tenho diversas formas de defesa contra
vampiros nesta casa? – Ele ameaça, mas seu olhar não tem nada de ameaçador.
Dou um passo à frente.
– Eu acho que você tem motivos para blefar e eu não. Não tenho nada a
perder aqui.
– Eu posso matar você com um sinal com a mão.
Um grito estridente soa no andar de cima e os olhos dele se arregalam.
– Evelyn morreria no segundo seguinte. – Digo, com o mesmo sinal de
desprezo que ele fez antes. – Me dê o endereço. Posso até pensar sobre falar bem
de você para os Apreciadores.
Ele hesita. Outro grito soa lá em cima e Antoine deixa que o pacote de papel
pardo caia no chão, antes de dizer, com a voz tremendo:
– Você tem uma caneta?
3 de abril
Piatra Neamţ, Romênia
Valentina
Eu sei o que Miranda diria se estivesse aqui, com uma voz professoral e metida
a besta: Insanidade é o ato de fazer a mesma coisa várias vezes, esperando por
resultados diferentes. Ela nunca dizia isso de forma crítica ou para me convencer
a abandonar meus atos, era apenas um comentário, uma lembrança de que nossas
ações, obsessões e manias nos deixariam loucas. “Você está ficando louca,
Miranda. Você está se deixando louca. Não aja com surpresa quando acordar um
dia e tiver perdido completamente a conexão com a realidade” era o que ela mais
repetia para si mesma em Bucareste. Mas ela não desistia. Nunca.
Quando minhas mãos finalmente tocam algo diferente de toda terra dura e
das raízes da árvore ao lado da qual eu venho cavando há semanas, eu chego à
conclusão de que ter perseverado foi a coisa certa a fazer. Quando eu percebo o
que acabo de pegar no buraco, eu chego à conclusão de que estou ficando louca.
– Bruxas malditas, bruxas malditas, bruxas malditas. – Xingo em sérvio.
Deixo o osso cair de volta no buraco. Preciso me recuperar antes de pegar
aquilo outra vez. Ainda tem um pedaço de pele nele, mesmo meses depois do
enterro. Eu amaldiçoo às bruxas e não Miranda por ter tocado aquilo, mesmo
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que tenham sido as palavras dela que me fizeram cavar aquele buraco por
semanas.
Respiro fundo, conto até três e alcanço o osso outra vez. É pequeno, mas
grosso, não quebra com meu toque firme. Quando crio coragem, fecho a mão
inteira em torno do osso. Meus dedos vibram. Como um osso velho tem tanta
magia? Me lembro das histórias de Kat e de Bianka sobre bonecas feitas de ossos
que se comunicavam com espíritos. Não são almas, são espectros de magia.
Quando não tem alma para queimá-la, a energia de uma bruxa poderosa volta
pura para a Terra, junto com seu corpo. E quando você exuma uma bruxa,
controla o espírito da magia ao menos que por uns instantes.
Enfio o osso no bolso da frente do jeans, assim que a “magia pura” começa a
queimar meus dedos. Agora que eu sei que é verdade, vem a parte difícil: Estudar
para descobrir como exatamente usar essa magia para os propósitos que eu
preciso; e esconder de Persephone o fato de que eu acabo de desenterrar uma
parte de sua mãe.
5 de abril
Paris, França
Juliana
– Isso está começando a ficar ridículo. – Pierre diz, atirando uma bolsa de
sangue cheia sobre a mesa em que me sento.
O fundo da bolsa estoura, abrindo um pequeno buraco que esguicha sangue.
Eu me afasto por reflexo e acabo evitando que uma grande quantidade de sangue
caia sobre minha blusa branca. O papel aberto sobre a mesa não tem a mesma
sorte.
– Começando? – Pergunto, pegando a bolsa outra vez e cheirando com
vontade – Você é adorável.
Começo a beber pelo furo da explosão enquanto Pierre guarda sua chave no
porta-chaves e se aproxima de mim para observar o que eu estou fazendo. Estou
estudando a planta do local onde Alexandra está. É um prédio de três andares
que serve como clínica médica particular. Ou pelo menos é a sua fachada.
Foi fácil conseguir uma planta na prefeitura, tão fácil que eu tenho certeza de
que existem muitas passagens e saídas que não estão desenhadas aqui. O que
importa para mim no momento é descobrir uma forma de encurralar todo
mundo lá dentro até que eu saia de lá com a minha irmã. Além de, é claro, obrigar
alguém a me dizer qual a forma de mantê-la segura enquanto a retiro do país.
– Nada ainda? – Pierre pergunta, tão perto de mim que sinto sua respiração
em minha bochecha.
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– Não. Tudo que planejado parece impossível. – Resmungo. – Se ao menos
eu soubesse onde Alex está, eu poderia diminuir a área do ataque.
Pierre olha para mim, ainda com o rosto colado no meu você.
– Você sabe que seria mais fácil se o resto do Exército estivesse aqui, certo? –
Ele diz. – Treze vampiras fechariam um prédio com no máximo cem pessoas em
menos de dez minutos.
Suspiro e coloco a bolsa de sangue, agora vazia, sobre a mesa.
– Nós somos doze agora. – Corrijo – E, se não estou enganada, três de nós
não são vampiras. E enquanto eu concordo com você quanto ao Exército tomar
aquele prédio em menos de dez minutos, eu já disse meio milhão de vezes: Preciso
fazer isso sozinha.
É a vez de Pierre suspirar. Ele sai de trás de mim e anda até o outro lado da
mesa. Puxa a planta para o seu lado e a examina com tanta força que a sua testa
se franze. Controlo uma risadinha. As últimas semanas têm sido
inacreditavelmente exaustivas e algo em mim, que eu nunca admitirei o que é,
agradece por Pierre estar aqui. Ele tem sido colaborativo, se mantido fora do
caminho quando eu peço e sido generosos em algumas ações. Essa viagem teria
sido dez vezes pior se ele não estivesse aqui.
– O primeiro passo é deixar os elevadores inutilizáveis, é claro. – Ele diz depois
de alguns minutos de estudo concentrado.
Me coloco de pé e vou para trás dele, para que ele não perceba que fiquei o
encarando por todo aquele tempo.
– É claro, mas a única forma de fazer isso é desligando a energia e isso
chamaria atenção na hora. – Digo.
– Existem outras formas. – Ele rebate. – Por exemplo, não é recomendável
usar o elevador em incêndios. O térreo é apenas recepção e ambulatório, então
eu vou assumir que Alex não está lá. Se nós causássemos um incêndio de
proporções grandes o suficiente no térreo, e bloqueássemos as escadas de
incêndio, todo mundo dos andares de cima estaria preso até a chegada de
autoridades.
– É um prédio no centro da cidade. – Lembro. – Elas chegariam em dois
minutos.
– Então precisamos achar Alex antes de causar o incêndio.
Eu ainda estou insegura.
– Existem muitas falhas nesse plano. – Digo. – Como nós vamos sair? E se
houver uma briga? Além disso, se nós fizéssemos algo que envolvesse investigação
policial, a polícia olharia câmeras de segurança no mesmo dia.
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Pierre se vira para me encarar. O rosto dele está quase colado no meu
novamente.
– Você está com medo da polícia? – Ele zomba. – Quantas pessoas você
ameaçou de morte publicamente só esta semana?
– Eu não tenho medo da polícia. – Me defendo. – Eu tenho medo de uma
investigação policial internacional que traria a luz diversas coisas que precisam
continuar escondidas. Além disso, é diferente. As pessoas que eu ameacei nunca
iriam para a polícia porque elas têm muito a esconder.
– Assim como os donos daquele prédio. – Pierre diz, indicando a planta com
o dedão. – Você realmente acha que eles iriam contar a polícia que dois
adolescentes colocaram fogo no prédio porque queriam sequestrar uma outra
adolescente que eles mantinham presa porque infectaram com um parasita
infernal?
Ele tem um ponto, mas apenas um.
– Ainda existem muitos defeitos na ideia. Como nós sairíamos?
– Da mesma forma que o resto da clínica. – Pierre começa, voltando para a
planta e tocando um pedaço do desenho que está todo sujo de vermelho escuro
– Existe uma escada aqui, que na verdade é onde eu acho que deveríamos
começar o incêndio. Bloqueando a escada por dentro, um de nós precisa
bloquear a saída de incêndio que fica aqui atrás, enquanto o outro pega Alex e
todas as informações que precisamos. Saímos com Alex pela escada de incêndio
e liberamos as passagens do resto das pessoas.
– E você é forte o suficiente para controlar a multidão que vai tentar sair pela
escada de incêndio? – Pergunto, ainda cética.
Pierre fica ofendido.
– Para a sua informação, eu já impedi exércitos de atacarem, com a força da
mente.
– OK, Senhor Eu-posso-torturar-pessoas. – Ergo as mãos. – Seu lado soldado
pode me garantir que isso vai dar certo?
Pierre levanta os olhos para mim.
– Você vai confiar no meu plano?
– É a melhor opção que eu tenho até agora. – Eu respondo. – Não deveria?
– Teremos apenas uma chance. Naquele momento ou nunca.
– Você está tentando me convencer a ser contra ou a favor do plano?
Pierre sorri, mas com tanta malícia nos olhos que eu consigo ver todo o
Inferno dentro dele.
– Brûlons cet hôpital.
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7 de abril
Piatra Neamţ, Romênia
Louise
– Precisa existir algo. Uma coisa que seja.
– Não, na verdade. Tudo que o Exército precisa fazer agora é treinar Kaylee,
deixar Kat em paz para estudar sobre o Destino, impedir que algo aconteça com
qualquer uma de vocês sete, se manter em guarda para caso haja outro ataque e
esperar que Juliana volte. Isso é bastante coisa.
– Ellie, pelo amor de Deus. Tudo que eu tenho a fazer é esperar e me manter
fora do caminho.
– É, eu acho que sim.
Eu me levanto do meu colchão e começo a andar no espaço entre eles,
pensando. Ellie nem levanta os olhos para mim, assim como não o fez enquanto
eu falava com ela. Ela está completamente absorta no quadro que está bordando.
Até ela está entediada.
Depois de três meses de caos, com treinamento, sequestros, profecias e Danças
da Morte, o Exército voltou ao tédio e a morosidade que nos acompanharam
pelos dois anos entre a transformação de Olívia e o começo da guerra.
– Vocês não podem simplesmente deixar sete vampiras entediadas. – Eu digo.
– A gente já viu o que acontece quando não existe ação no Exército.
– Você fala como se eu fosse uma das líderes do Exército. – Ellie diz, num
resmungo. – Eu não saio delegando tarefas a vocês.
Me jogo ao lado dela, afundando o colchão e a forçando a olhar para mim.
– Primeiro, Kat não está aqui, então você é a líder honorária. – Enuncio,
erguendo o dedo. – É como o Exército funciona. Depois, é claro que você é
uma das líderes do Exército. Mesmo antes que você fosse o Réquiem, você era
uma das três mais velhas. Todas nós ouvimos ao que você diz, obedecemos a você
e culpamos você quando algo dá errado. Isso é ser uma líder.
As agulhas de Ellie param no ar e ela ergue a sobrancelha.
– E o que você quer que eu faça? – Ela pergunta.
– Me ajude a pensar em algo para fazer. Algo que faça com que eu me sinta
útil, que ajude na guerra e que não me deixe aqui sozinha pensando demais sobre
tudo e ficando louca.
O olhar de Ellie se torna compreensível. Em seguida, ela zomba:
– Em resumo, você sente falta de Juliana e ainda está chateada por ela ter
viajado sem você, então precisa de algo que faça sentir que tem um proposito.
– Você apenas repetiu o que eu disse colocando baboseira sentimental no
meio. – Rebato.
212

Ellie sorri. Surpreendentemente isso não me assusta mais.
– Façamos assim, você procura algo a fazer que possa ajudar e eu te apoio para
as líderes de verdade. – Ela diz, voltando a bordar.
– Mesmo que o que eu ache para fazer seja completamente perigoso e
irresponsável? – Pergunto.
– Você ouviu a parte em que eu disse que uma das prioridades do Exército é
manter vocês sete vivas e seguras, certo? – Ela lembra. – Foque em algo simples,
mas interessante o suficiente para ocupar sua cabecinha por alguns dias. Nada
que faça com que você sangre.
– Isso exclui campeonato de luta livre na floresta da minha lista. – Digo,
suspirando. Ellie ri, mas para de bordar de novo quando eu digo: – Eu sinto
certa falta de Amelie. Ao menos com cada osso do meu corpo em agonia, eu não
me sentia inútil.
Ellie me dá uma cotovelada.
– Pelo amor dos Céus! – Ela sibila – Não fale nada assim na frente de Kaylee.
– Por que? – Me sinto interessada de repente. – Ela não está bem?
– É claro que não. – Ellie diz. – Amelie era como uma irmã... Ou algo do
tipo... Para ela. Kaylee tem sido ótima em esconder qualquer sentimento, mas
cada parte daquele sacrifício foi perturbador.
– Não foi uma das piores coisas que eu vi. – Eu digo. – Nem se forem levados
em consideração apenas os últimos dois anos.
– Agora imagina como você ficaria se tivesse que fazer aquilo com Juliana e
recebesse sua alma e seus sentimentos logo em seguida. – Ellie rebate.
– Você tem um ponto. – Digo, com um arrepio.
Ellie volta a bordar novamente e eu encaro meus pés, esticados sobre o colchão
dela. Sim, eu me importo mais com a unha que quebrei do que com o fato de
que o coração de Amelie foi enterrado a alguns quilômetros daqui. Ao contrário
de grande parte do Exército, eu ainda não parei para pensar sobre o vazio que
existe aqui dentro. Encontrar coisas para preenche-lo parece mais lógico. É a
mesma coisa com o medo do que vai acontecer depois da guerra. Ao invés de
ficar pensando sobre como vou me sentir, eu prefiro pensar no que vou fazer com
todo o tempo que a imortalidade sem condições vai me oferecer. Ainda assim....
– Vai ser assim para todas nós, não é? – Pergunto.
– O quê? – Ellie pergunta, sem tirar os olhos do que está fazendo.
– Quando nós recebermos nossas almas de vota, tudo que fizemos, as coisas
que parecem normais para nós agora, vão se tornar ruins de verdade. – Eu digo.
– E algumas de nós não irão aguentar.
– Foi o que Persephone disse. – Ellie responde dando de ombros.
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– Quão ruim é? – Pergunto.
Ellie coloca o bordado sobre o colo e me olha nos olhos. Seus olhos são muito
claros quando mostram o que ela está pensando. Ela está tentando decidir entre
dizer a verdade ou ser completamente vaga, para que eu não me preocupe. Algo
na forma como olho para ela faz com que ela decida pela primeira opção:
– Não é tão ruim se você ignorar os pesadelos. – Ela diz, como se contasse
uma história de terror. – Eles fazem com que qualquer lembrança distante e
reprimida volte a ser real e urgente por alguns minutos. E eu tenho fantasmas
literais falando comigo o tempo inteiro, então não consigo esquecer de nada. Mas
ficou pior depois que Miranda morreu. Existe algo sobre assassinatos... Quando
são com desconhecidos completos então... Não parecem reais. Morte e violência
sempre escondidas em algum lugar dentro de nós. Todo mundo já sonhou sobre
morrer ou em matar alguém. Depois que você faz de verdade, é fácil se convencer
de que toda aquela violência foi apenas um sonho e de que a pessoa que morreu
não era uma pessoa de verdade. Então você vivencia situação com alguém com
quem você se importa e tudo muda.
– E se você sempre se odiou por matar, como Kaylee, as coisas ficam feias
desde o início. – Eu completo, pensando.
– Imagino que sim. – Ellie diz. – Todas nós sempre acreditamos que existia
um motivo por trás disso tudo. E um motivo bom, a salvação dos vampiros. Mas
estar do outro lado faz com que tudo pareça tão vazio.
Suspiro.
– Você deveria escrever um livro sobre incentivar soldados antes da guerra. –
Digo.
Ellie ri, mas parece triste.
– Eu nem sei porque estou dizendo essas coisas a você. – Ela diz. – E você
sabe muito bem que eu estou amaldiçoada.
– Kaylee não está. – Lembro.
– E muito menos está aqui para se defender. – Ela rebate. – Eu estou falando
para você das coisas que eu vi através das minhas lentes.
– Ellie...
– Louise.
Eu respiro fundo.
– Desistir não é uma opção. – Digo. – Nunca foi. Eu não me importo com o
depois ainda. Quero focar em algo para fazer agora. Algo que distraia minha
mente de tudo que já está acontecendo.
Ellie balança a cabeça, concordando. Ela vai me deixar para pensar outra vez
no que eu poderia fazer nesse meio tempo. Ela quer segurança, mas eu preciso
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de perigo. Ao menos algo que tenha alguma chance, mesmo que pequena de dar
errado e me deixe na ponta dos pés. Como a viagem de Juliana.
– É ISSO! VIAGEM! – Digo, dando um soco no ar.
– O quê? – Ellie pergunta, surpresa com meu movimento repentino.
Mas eu já estou na metade do caminho até a escada, em busca de Naomi.
8 de abril
Naomi
Depois de toda discussão de “Vocês precisam de uma bruxa”, “Vocês não
podem levar nenhuma das bruxas”, “Vocês precisam de alguém que dirija”, “É
melhor não ir de carro”. Eu finalmente tenho tempo de fazer as malas. O que
quer dizer enfiar tudo que eu trouxe na mala e esperar no andar de baixo até o
resto da trupe de viagem fazer o mesmo.
Encontro Kat andando em círculos, com a preocupação estampada no rosto,
enquanto Kaylee brinca com correntes de ar do lado de fora, afastando e
aproximando nuvens. Tatiana e Olívia também estão na sala, mas a maior parte
do Exército continua no andar de cima.
– Kat, você vai acabar me deixando nervosa. – Aviso, fazendo suas mãos
voarem até o pingente de esmeralda com o susto. – Vai correr tudo bem.
Ela me lança um olhar cansado.
– Você não sabe nem da metade, Naomi. E não sabe a sorte que tem por isso.
– Eu imagino. – Resmungo.
Eu sabia desde o começo que não queria saber o que vai acontecer. Ver o
futuro – e ainda por cima, um futuro imutável – tira completamente o controle
sobre as únicas coisas que gostamos de fingir controlar. Mas, de alguma forma,
apenas as videntes parecem não ver a si mesmas como abençoadas.
Isso é apenas um item na longa lista de coisas nas quais eu discordo de Kat.
Por isso eu aceitei a viagem tão prontamente. Preciso de um tempo longe dessa
confusão, mesmo que seja uma semana.
– Vamos repassar o plano. – Kat anuncia assim que todos os participantes da
viagem (eu, Louise e Tatiana) estão prontas no andar de baixo – Vocês pegam o
trem até Bucareste. O avião de Bucareste até Viena amanhã cedo. E novamente
o trem de Viena para Graz amanhã à noite. Passam dois dias em Graz
organizando tudo que a gente precisa e enviam por correio. Fazem o mesmo
caminho de volta. E chegam aqui antes do dia 16.
– É, nós não vamos esquecer dessa parte com as passagens em mãos, Kat. –
Louise comenta, balançando o celular.
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– Só quero garantir que tudo saia como planejado. – Kat anuncia – E, se não
sair, eu preciso que vocês me informem assim que as coisas mudarem.
– Por que você está agindo como se nós tivéssemos acabado de entrar no
Exército? – Louise reclama – Sabemos o que fazer, confie em nós.
– A menos que você ache que tem motivos para não confiar. – Tatiana
completa, dando de ombros.
Kat a encara. Depois olha para cada uma de nós, uma de cada vez, antes de
dizer:
– Se eu achasse isso, manteria as três por perto. Confio em vocês. E nas
decisões que tomam. – Ela parece estar olhando através de mim quando diz: –
Não traiam essa confiança.
Vejo Louise concordar com a cabeça imediatamente, mas Tatiana e eu
olhamos para Kat com curiosidade por mais alguns instantes. Depois de uma
troca de olhares confidente, concordamos também.
– Fez a lista com tudo que precisamos pegar? – Pergunto.
– Está no seu e-mail. – Ela diz, com um sinal com a mão – Se lembra onde
está tudo?
– Talvez melhor do que você, considerando que eu organizei tudo na última
vez que estivemos lá.
– Os rituais? – Ela insiste.
– Eu sou a última das Bruxas Petry a viver. – Digo, puxando de dentro de
mim algum tipo de orgulho – Não tem nada ali que meu sangue não acesse.
– Não seja confiante demais. – Katerina pede.
– Eu nunca sou. – Respondo.
– Se as duas já terminaram o toma-lá-dá-cá familiar, o táxi para a estação está
lá fora. – Olívia anuncia, de onde está, olhando pela janela de vidro.
É automático: Antes de nos organizamos para sair, olhamos uma para as outras
e tocamos nossas pedras. Não estamos todas aqui, mas as que estão, se despedem
assim. É o momento em que todas nós nos comunicamos e nos sentimos uma
só, mesmo que sejamos essa versão bizarra do Exército. Eu guardo a imagem em
uma espécie de bagagem imaginária antes de pegar minha bagagem real e deixar
a casa de vidro.
Já estou na varanda, entregando a mala para o taxista, quando Kat toca meu
cotovelo e pede, depois de um momento longo demais de hesitação:
– Se você vir alguma bruxa, não fale com ela. Não coloque nosso legado em
risco, Naomi.
Eu suspiro e coloco minha mão sobre a dela.
– Você não precisa se preocupar com nosso legado.
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12 de abril
Kaylee
– A magia é formada de energia positiva e negativa. – Persephone parece em
um mundo próprio enquanto diz isso, sem olhar para mim. – Pode criar e
destruir. Criar em meio a destruição. Uma boa bruxa tem os dois tipos de energia
dentro de si. Uma bruxa talentosa sempre mantém as duas em equilibro. Uma
bruxa poderosa sabe o modo certo de usar cada energia.
– Essa é a parte fácil. – Sophie diz, em resposta ao discurso de Persephone. –
A parte difícil é saber diferenciar as duas energias quando elas borbulham dentro
de você.
– Mesmo? – Persephone diz, erguendo a sobrancelha na direção de Sophie. –
Não acho isso tão difícil.
– Você nunca foi uma criatura infernal. – Sophie responde. – Quando sua
existência depende de energia vinda direto do princípio de todo mal, é difícil
voltar à pura energia que emerge da sua alma.
Resolvo interromper o bate-e-volta.
– E toda alma possui energia pura? Nenhuma delas é ruim? – Pergunto,
olhando para Sophie.
Estamos andando pela floresta, procurando um ponto de estudo. Todas as
vezes que saímos para estudar, nós vamos a um lugar novo, tentar brincar com
diferentes partes da natureza e nos conectar com elas. Como as três bruxas da
profecia, passamos o tempo inteiro juntas, estudando, nos preparando. É o meu
treinamento, mas é revelador para as três. Bruxas de linhagens diferentes sempre
têm coisas a compartilhar que as outras não sabem. E nós não poderíamos ser
mais diferentes.
– Não, eu acho que existem almas obscuras no mundo. – Sophie responde,
depois de ponderar. – Mas uma bruxa que quer fazer grandes coisas não pode se
dar ao luxo de ter uma dessas. Pense na mãe de Kat, por exemplo.
Algo parecido com refluxo sobre pelo meu esôfago. Sensação ridícula de se ter
quando seu sistema digestório é a única parte do seu corpo que não precisa
funcionar.
– Almas sombrias não podem fazer grandes coisas. Anotado. – Digo.
– Se você está preocupada com a sua alma... – Persephone começa, mas se
interrompe e para de andar. – Algo aqui não está certo.
Sophie pisca e olha em volta. Eu sou a mais confusa das três. Formo uma
pergunta para Persephone, mas antes que eu consiga dizer qualquer coisa, ela
empalidece. Em seguida, começa a correr.
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Valentina
– VALENTINAAA! – Você não acharia que apenas um grito causaria a
vibração de um tornado em uma casa de vidro, mas isso é quanta magia
Persephone coloca na pronúncia do meu nome.
Desço as escadas por medo de que a casa caia e encontro a bruxa vidente na
entrada da casa, me esperando com fúria no olhar.
– O que eu fi-? – Começo.
Mas sou rudemente interrompida:
– Onde você colocou?
– Você precisa ser mais específica. – Respondo.
– A magia dela corre nas minhas veias, Valentina. Não se faça de sonsa.
E eu desisto mesmo de ser sonsa:
– Ah, onde eu coloquei ela. – digo – Eu sou melhor em esconder fontes de
poder que você, então eu não posso dizer.
– Quem você pensa que é para fazer algo assim? – Ela me acusa. – Desrespeitar
o corpo da minha mãe! Uma bruxa poderosa! A poucos quilômetros de sua terra
natal!
– Alguém que não tem nada a perder?
– Valentina.
– Persephone.
– Eu vou perguntar outra vez. – Ela diz, um aviso. – Onde está?
– Onde eu preciso que esteja. Eu posso devolver assim que terminar com a
magia, mas por enquanto, eu preciso dela.
Os olhos de Persephone estão cheios de lágrimas. Eu nunca a vi assim e pensei
que nunca fosse ver. Antes que eu possa perceber, estou flutuando. Seus lábios
de movem em um canto e eu sou tirada do chão. Quanto mais me aproximo do
seu rosto erguido, menos ar tenho nos pulmões.
– Eu não preciso respirar. – Tento dizer, mas percebo que falar é impossível
sem ar.
– Eu não me importo com nenhuma de vocês. – ela diz, sob a própria
respiração – Mas eu não torturei Naomi ou Olívia, porque sempre soube que
perderia meus pais naquele dia. E eu não destruo os planos de vocês, mesmo que
eu pudesse fazer isso facilmente, porque eu nasci para guia-las. Eu não fujo do
meu Destino. É uma das coisas que são sagradas para mim. A outra é a minha
família. Tocar no corpo santificado da minha mãe para conseguir poder para
algum dos seus planos mesquinhos, foi a coisa mais estúpida que você já fez em
toda a sua vida. E você pode ter certeza de que vai pagar por isso.
218

Ela me deixa cair e quando o ar volta a circular pelo meu corpo, meu cérebro
parece em chamas. A agonia me cega, mas eu pego fôlego novamente para dizer,
do chão:
– Você não deveria ter contado um segredo tão grande para alguém que tem
uma sombra do mal.
– Miranda ficaria tão decepcionada em saber que você fez algo assim. –
Persephone incita – Ela queria magia pura, não magia roubada.
Eu pulo do chão para erguer o dedo na cara dela.
– MIRANDA NÃO SE IMPORTA. – Grito. – Ela está na droga do Inferno.
Em agonia. A única coisa com a qual ela se importa agora é em se libertar. E
NINGUÉM VAI FICAR NO CAMINHO DISSO.
Sem levar em consideração os pingentes de lágrimas em seus cílios, o rosto de
Persephone é completamente uma máscara aterrorizante de batalha.
– O que faz você pensar que o seu sangue é mais importante que o meu? – Ela
sibila.
– Ele é para mim. – lembro a ela – Meu sangue é a única coisa que importa
para mim no momento.
Percebo Kaylee e Sophie chegando pela floresta, confusas com toda a situação.
Persephone funga e murmura alguma coisa em um romeno tão antigo que nem
eu consigo compreender. Eu me pergunto se é outro feitiço, mas depois de me
olhar de cima para baixo, ela seca os olhos e sai em direção às outras bruxas,
dando as costas para mim.
14 de abril
Graz, Áustria
Tatiana
O celular de Louise vibra sobre a mesa. Eu me pergunto se é a décima quarta
ligação de Kat hoje, mas a forma como o rosto dela brilha ao olhar para a tela me
indica que são boas notícias, finalmente.
– É o código de área de Paris. – Ela anuncia antes de atender o telefone, já
com o nome da melhor amiga na boca: – Juliana.
Enquanto elas trocam as novidades sobre as viagens de ambas, eu saio da
cozinha e vou para a Sala Secreta. Paro na soleira da porta quando encontro
Naomi sentada no chão lendo um livro antigo com a ajuda de uma faca para guiála pelas linhas.
– Encontrou algo? – Pergunto.
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– Você não faz ideia. – Ela responde, sem olhar para mim. – Minhas
antepassadas fizeram de tudo, até as coisas mais obscuras... Especialmente as
coisas mais obscuras.
– Então provavelmente existe algo sobre o feitiço. – Eu incito.
– Existe. – Naomi concorda. – E eu sabia que Kat tinha um bom motivo para
me pedir para não falar com nenhuma bruxa na região.
Olho para a cozinha para ver que Louise ainda está ocupada no telefone, e
entro na sala, fechando a porta atrás de mim.
– Me conte tudo. – Peço.
Naomi assente e começa:
– Em 1612 a bruxa herdeira das Petry engravidou de um bruxo do clã Bátori.
Eles queriam se casar, mas a mãe dela não permitiu. Então eles fizeram um feitiço
que ligava seu sangue, para que eles pudessem ser ligados pela magia, já que não
podiam ser unidos pela lei. O problema é que o feitiço só poderia ser feito com
mortos, o que fez com que os dois acabassem morrendo, mas não o bebê. Ela foi
trazida à vida pela avó com a adaga que eu seguro nas mãos – o nome dela é
Ezerbert, como a da criança que ajudou nascer – e daquele dia em diante, os
dois clãs estavam ligados.
– Então, você e Kat fazem parte de dois clãs antigos? – Digo, ainda confusa.
– Não. – Naomi balança a cabeça – É esta a questão. Em algum momento, os
sangues se dividiram outra vez. E não se dividiram como os dos herdeiros de
Deyah; se dividiram de forma definitiva, como se nunca tivessem se misturado.
E é exatamente isso que eu preciso descobrir como aconteceu.
A observo. Seus olhos – olhos Petry, verde-folha – estão febris e encantados
com seu plano.
– Você realmente vai fazer isso? – Pergunto.
Naomi olha para mim, finalmente.
– Não me decidi ainda. – diz — Mas eu quero essa opção. Eu mereço esta
opção, assim como você.
– Eu me arrependo de ter dito a você que queria ter tido uma opção. – Digo,
suspirando. – As coisas são diferentes agora, Naomi. Eu quero a liberdade e a
vida eterna plena.
– E você acha justo que não tenhamos uma escolha? – Ela diz, exasperada. –
Todo mundo tem algo a dizer. Tem escolhas a fazer. E nós não, apenas porque
somos malditos soldados? Kat vive dizendo que não acredita em batalhas
impossíveis, mas para nós “é tarde demais para decidir”. A única coisa que Kat
prometia era o direito de controlar nossa própria vida e a liberdade. E é isso que
significa para mim. A escolha de estar fora disso tudo. De desertar. De desistir.
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Respiro fundo. Com a intensidade das suas palavras, Naomi acabou abrindo
um pequeno corte em seu braço. Ela não parece perceber, mas meus sentidos
estão tão aguçados pela sede que é como se a sala toda fedesse a sangue de
vampiro. É claro que muito sangue de vampiro já foi derramado aqui, de
qualquer forma.
– Eu não vou tentar mudar sua cabeça sobre isso. – digo – E eu fico feliz que
você confie em mim para contar seus planos, que confie em alguém do Exército.
Mas você sabe que Kat provavelmente já sabe, certo?
– Apenas se eu sou uma das seis que ela perderá.
Piatra Neamţ, Romênia
Charlottie
– Mais! – Digo, colocando o copo na frente de Kaylee, que me serve
prontamente.
É meu café da manhã de aniversário, ou algo do tipo. Dois dias depois da data
e só com a parte do Exército que segue viva e na Romênia, mas já que estou sendo
consolada com quanto sangue – frio, vindo de bolsas e velho – eu quiser, eu não
me importo tanto assim.
– Eu sempre me perguntei se era possível ficar bêbada de sangue. – Olívia
comenta, se sentando ao meu lado.
Estamos do lado de fora da casa, todas sentadas na varanda, aproveitando o
sol que hoje brilha em um céu sem nuvens.
– Eu não estou bêbada. – Digo, rindo ao pensar que é exatamente o que uma
pessoa bêbada diria. – Estou eufórica. Mas respondendo sua pergunta, é possível.
Só se alimentar de alguém bêbado. Nós fazíamos com tanta frequência na Rússia.
Era incrível.
– Ei, talvez você seja a pessoa certa para me ajudar a completar o vácuo nos
diários de Kat. – Olívia diz, mudando o assunto. – Existe menos informação
sobre os anos passados na Rússia do que os anos passados em Cianne. E todo
mundo só fala sobre de relance.
– Porque nada aconteceu. – Respondo, dando de ombros. – Nada relacionado
com a guerra ao menos. Pierre estava de volta e nós precisávamos adaptar Tatiana
a ser uma vampira sem que descobrissem sua identidade. Fizemos as coisas mais
insanas nesse período. Usamos todos os recursos vampíricos para cometer os
assassinatos mais violentos e escaparmos ilesas. Era a existência vampírica da
forma mais desejada pelo Inferno. Por isso não querem falar muito sobre o que
aconteceu. E era perigoso demais manter registros do que fazíamos.
Olívia aperta os olhos enquanto olha para mim.
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– Foi por isso que vocês nunca tentaram sair da União Soviética, não foi? –
Ela diz. – Vocês estavam se divertindo demais.
– Você sabe quão difícil era sair da União Soviética? – Digo, a resposta oficial.
– Definitivamente não mais difícil do que sair de uma cidade dominada por
bruxas. – Olívia responde. – Ou que ficar multimilionária em uma série de
golpes.
Pondero o que ela diz e em seguida dou de ombros.
– Talvez você esteja certa. Nós nos divertimos tanto antes de 98. Era uma
existência infernal, é claro, mas droga, ela era divertida.
Eu percebo que o resto do Exército ficou quieto de repente e ouviu minhas
últimas palavras. As meninas parecem concordar comigo. Enquanto eu termino
minha xícara de sangue, eu percebo eu isso só aconteceu porque Kat não está
mais na varanda. Antes que eu formule a pergunta de seu paradeiro, ela
reaparece, atravessando a porta de vidro.
– Louise me ligou. Juliana está voltando. E trará Alexandra e o parasita
demoníaco com ela.
16 de abril
Graz, Áustria
Louise
Assim que o e-mail de confirmação da alteração nas passagens chega, eu fecho
o notebook e me levanto para arrumar a mala. Preciso me sentar outra vez assim
que faço isso. Estou me sentindo extremamente fraca hoje. É o cansaço da
viagem, combinado à falta de sangue e à excitação por Juliana ter entrado em
contato e finalmente estar voltando para a Romênia. Eu queria ir para casa
também, o mais rápido possível.
Nós deveríamos ter voltado há alguns dias, mas Naomi encontrou um
grimório antigo que considerou importante e decidiu ficar por mais tempo para
avaliar se deveria levá-lo ou não. Combinamos de voltar ontem, mas novamente
Naomi pediu para ficar.
Eu podia ouvir a apreensão na voz de Kat quando expliquei tudo a ela por
telefone, mas por algum motivo ela não reclamou ou ordenou que voltássemos
imediatamente. Mais tarde ela ligou para Naomi e as duas conversaram por cerca
de duas horas, com Naomi enfurnada na Sala Secreta.
Tudo parece suspeito, mas eu tenho mais com o que me preocupar. Contanto
que não me culpem por qualquer coisa que aconteça nesta viagem, que foi minha
ideia, cada uma pode fazer o que quiser.
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Quando finalmente reúno forças para me levantar e ir arrumar minha mala,
encontro Tatiana andando em círculos pelo antigo quarto de Kat, onde
estávamos dormindo. Ela está resmungando e enrolando e desenrolando o dedo
na corrente de seu colar de almandina.
– Algum sinal de Naomi? – Pergunta, quando eu entro.
– Eu nem sabia que ela estava desaparecida. – Digo.
Tatiana para de andar e aperta a pedra no pingente com tanta força que seus
dedos perdem o resto da cor.
– Desde ontem à noite. – Ela explica – Ela saiu à meia noite e hoje de manhã
não estava aqui.
– Por que ela deixou a casa tão tarde? – Pergunto.
– Foi encontrar uma bruxa na cidade. – Tatiana diz, hesitante.
Congelo onde estou, prestes a abrir minha mala.
– A coisa exata que Kat pediu que ela não fizesse?
Tatiana suspira e se joga na cama frágil, que solta um gemido.
– Naomi vinha procurando essa bruxa desde que chegou a Graz. – Ela diz. –
Ela tem uma ideia na cabeça, Louise e eu tenho a sensação de que ela está prestes
a colocar ela em prática.
Me sento também. Não apenas porque eu acho que o que ela está prestes a me
contar vai me causar um choque, mas porque outra onda de tontura e náusea me
atingiu. Eu não me sentia assim desde que era humana e começo a me preocupar
com a intensidade da sensação.
– O que vocês não estão me contando? – Pergunto, fechando as mãos em
punho para me concentrar.
Tatiana hesita. Não porque parece notar algo de errado, mas porque deve ter
feito uma promessa a Naomi. O tempo suficiente para que eu pare de ver estrelas
se passa até que Tatiana resolve que é um tempo desesperado e ela precisa tomar
decisões desesperadas e me conta absolutamente tudo que Naomi contou a ela.
O plano de quebrar o feitiço e desconectar seu sangue do nosso ou pelo menos
descobrir como fazer isso para ter uma vantagem sobre o resto do Exército e a
opção de fugir e desistir da guerra que nos dizem diariamente que é impossível
desertar.
– Ela quer fazer as pazes com o Inferno? – Pergunto, quando Tatiana se cala.
– Levantar a bandeira branca e seguir em frente como uma vampira completa?
– Se isso a mantiver viva e segura, é possível. – É a resposta que recebo.
Quando eu reviro os olhos, Tatiana completa: – Ela nunca teve a chance de
escolher, Louise. Ela disse a Kat que queria uma vida simples e segura e Kat deu
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de presente a ela o exato oposto. Ela tem o direito de se sentir sobrecarregada
pela guerra e querer uma opção.
– E por que ela não nos disse exatamente isso? – Pergunto. – Com ou sem
opção, durante todo esse tempo, cada segundo desde que ela foi transformada,
ela foi nossa irmã. Nós estávamos nessa juntas, mesmo com medo. Se ela queria
encontrar uma forma de fugir, seja do feitiço, da guerra, de Persephone, do
Inferno ou do que quer que fosse, nós deveríamos fazer isso juntas.
– Isso é fácil de dizer como alguém que sabe o que uma família significa. –
Não percebi Naomi chegar, mas é ela quem diz isso. Ela vai até sua mala e a abre
sobre a cama, falando enquanto joga seus pertences lá dentro. – Eu não soube
enquanto sentia e não sei agora. Estou ligada a vocês, por sangue e por feitiços,
mas não da forma natural e automática em que você é ligada a Juliana, em que
Kat é ligada a Ellie ou até como Kaylee era ligada a Amelie. O mundo como
conhecemos está acabando, Louise. Eu não devo a vocês toda minha lealdade
apenas porque o sangue de Kat corre nas minhas veias.
– Então você vai embora, vai desertar da guerra que libertaria sua alma do
Inferno, simplesmente porque não encontrou amor? – Eu acuso.
Naomi suspira. Soca uma calça jeans dentro da mala e fecha de uma vez só.
– E se eu for? – Ela provoca.
– Eu não posso parar você. – Respondo. – Mas esse é um feitiço poderoso,
Naomi.
– Se você está preocupada com você, eu não vou permitir que nada aconteça.
– Ela responde – O processo de quebra começou há a metade de um dia e toda
vocês estão vivas.
Antes que eu diga qualquer coisa, ela coloca a mala no chão e olha para
Tatiana, prestes a dizer algo. Sua confidente tem os olhos escuros sem foco,
observando o nada. Ela não retribui o olhar de Naomi, o que faz com que a
desertora desista de dizer a ela o que quer que seja.
– Não esqueça de fechar minha casa ao sair. – Naomi diz, agora olhando para
mim – Diga a Kat que os Bátori mandam lembranças.
Não respondo a isso e ela deixa o quarto. Assim que o faz, Tatiana finalmente
olha para mim. Seu rosto está pálido e seus olhos muito claros. Ela sabe que eu
sou a única que conhece o feitiço.
– Ela está matando a todas nós, não está?
Ao invés de responder, pego meu telefone.
Piatra Neamţ, Romênia
Olívia
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O telefone de Kat toca sobre o sofá, mas ao invés de atendê-lo, ela vira a tela
para Sophie. A bruxa se sobressalta, mas apenas concorda com a cabeça e se
levanta, junto com Kaylee. Nenhuma palavra é dita antes que elas se sentem
juntas no chão formando um círculo, e fechando os olhos, comecem um canto.
Por algum motivo, todas as oito integrantes que restaram no Exército estão no
mesmo lugar, a sala da casa de vidro, o que nunca acontece a menos que haja um
motivo. Todas nós estamos espalhadas entre sofás e tapetes, cochilando,
mexendo distraidamente no celular ou lendo alguma coisa. O meu motivo é estar
me sentindo tão fraca que o simples pensamento de sair da casa me deixa exausta.
A mesma sensação parece abater todo mundo, eu percebo quando as ações das
duas bruxas no meio da sala não causam mais do que movimentos curiosos de
cabeças.
O canto das bruxas parece me ninar e meus olhos fecham lentamente. Anika
está deitada ao meu lado e uma arfada vinda dela faz com que eu desperte. Abro
os olhos para descobrir a sala de vidro escura, como se tivessem cerrado cortinas
não existentes. Ao meu redor, todas que estavam deitadas agora se sentam. Eu
faço a mesma coisa, mas fico tonta no momento em que me movo e preciso
respirar fundo para não desmaiar.
Charlottie é a primeira a ofegar e gritar de dor. Anika faz o mesmo no segundo
seguinte – suas mãos vão para seu rosto e esfregam seus olhos e lábios. Cheiro
de sangue é seguido da já conhecida dor refletida em meu corpo. Valentina está
sangrando, com cortes abertos no pulso. Ela não grita, mas geme de dor. Kat
também sangra, provavelmente há mais tempo do que algumas de nós, mas ela
se mantém calada. Seus cortes são maiores e em grande quantidade. Ela não se
move, continua sentada em uma poça do próprio sangue. Apenas Ellie, Sophie e
Kaylee parecem não atingidas pelo que está acontecendo. Quando finalmente
chega até mim e eu sinto duas pinçadas no pescoço, eu tenho tempo apenas de
ver Persephone entrar correndo na casa e se juntar ao canto antes que a dor
aumente.
Algo parece puxar minhas veias por dentro. Elas se remexem no meu interior,
em agonia. Não queimando, como se fosse o Inferno, mas como se a simples ação
de transmitir sangue pelo meu corpo fosse mais do que elas pudessem suportar.
Minhas mãos vão perdendo as forças e meu corpo inteiro se rende à dor. A última
coisa que acontece antes da perda de consciência é o som. A batida de um
coração. Não o meu coração ou o coração das meninas, mas um coração só, com
a força das treze – até mesmo de Miranda. Batendo e batendo como se fosse a
única coisa que existisse no mundo. E então tudo se cala.
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Graz, Áustria
Tatiana
O mundo parece mais colorido quando eu abro os olhos. Mais colorido como
em uma explosão de cores sem forma que parece atravessar os olhos e ir direto
para o meu cérebro.
Respiro fundo para recobrar a consciência completamente e me surpreendo
em não me sentir tão cansada como me sentia antes de desmaiar. Ao meu lado,
Louise, que também caiu no chão, está desacordada, mas respira. A última
surpresa vez pela clareza com a qual eu me lembro do que aconteceu.
Antes que a ligação de Louise para Kat fosse atendida, ouvimos um grito vindo
da cozinha. Nós íamos correr para ver o que acontecia quando duas feridas se
abriram no meu peito e na cabeça. Elas doíam como no dia em que foram feitas
pela primeira vez. Feridas se abriram no pescoço de Louise também e conforme
o sangue caía no chão nós sentíamos a dor uma da outra e de qualquer outra de
nós que estivesse sangrando.
Essa lembrança me faz olhar para baixo. O pingente ainda está preto, mas eu
consigo ver a nuvem escura diminuir e o vermelho normal retornar. Isso
provavelmente significa que o feitiço ainda está ativo, nos ligando. Então o que
exatamente aconteceu?
Ao me dar conta de que o grito foi de Naomi, eu corro para a cozinha. Não a
encontro lá, mas ela não deve estar longe já que deve ter acordado pouco tempo
antes de mim. Ouço os sons de Louise se levantando e me preparo para correr
atrás de Naomi, mas antes que possa fazer isso eu vejo algo que me paralisa.
Me abaixo e pego os pedaços entre os dedos, tentando descobrir como
aconteceu e onde Naomi foi parar. Louise entra na cozinha correndo e para do
meu lado, tão surpresa quanto eu. Topázio não é uma pedra que quebre fácil. E
um pingente enfeitiçado que se liga ao sangue de quem o carrega definitivamente
não quebra desse jeito sem causar alguns danos.
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Capítulo 7

“A manhã se dá a todos —
Para alguns — a Noite
A raros afortunados —
A luz da Aurora.”
Emily Dickinson (Morning is due to all))

As Crônicas de Kat:
E não sobrou nenhum

Bucareste, Romênia
5 de maio de 2016
Charlottie
Para um vagabundo ermitão a sensação de casa pode ser como o desejo de
voar. Inalcançável, mesmo quando muito real. Desde que precisei fugir de
Verdant para o mais distante possível de Sophie, eu só senti isso – a calma
sensação de acordar embaixo de um teto, cercada por coisas que são minhas,
sabendo ao deixar o quarto eu serei recebida por pessoas importantes para mim
– duas vezes. Uma em Nova Orleans. A segunda no antigo hotel abandonado no
subúrbio de Bucareste, para onde nós finalmente voltamos.
Depois que consigo me convencer a abrir os olhos e virar de barriga para cima
na cama confortável e quentinha, eu fico encarando o teto desbotado por um
tempo. Embaixo de mim, a casa começa a acordar, os sons preenchendo seus
cantos. Somos nós: Kat, Ellie, Sophie, Anika, Valentina, Kaylee, eu, Tatiana,
Juliana, Louise, Olívia e Pierre com o acréscimo da irmã mais nova de Juliana,
Alexandra. Estamos nos escondendo, ao mesmo tempo que descansamos e
criamos estratégias. Treinamos para as batalhas que o Destino nos reserva,
enquanto lutamos contra o futuro, nas diversas faces em que ele se apresenta.
Especialmente, a profecia.
O pensamento faz com que eu crie coragem para me levantar da cama. Visto
um roupão felpudo e pantufas e resolvo ir lá para a sala, enfrentar a série de
pensamentos filosóficos que o dia de hoje me reserva. É só isso que eu consigo
fazer quando encaro o circo que Kat montou no andar de baixo. Pensar, pensar
e pensar. Deixo do quarto e resmungo “bom dias”, enquanto passo pelo corredor.
A maior parte de nós passa a maior parte do dia nos quartos ou nos corredores.
Evitando a sala e as informações espalhadas pela parede. Espero que alguém me
peça para trazer uma bolsa de sangue na volta, mas surpreendentemente ninguém
o faz.
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No primeiro andar, bato à porta de Sophie, mas ela não está lá dentro.
Provavelmente já foi para a cidade. Sophie é assim: se ela pode estar na capital, é
exatamente onde ela estará. Não acho que a verei em casa até o pôr-do-sol, mas
me pergunto porque ela não me convidou para ir com ela desta vez. Finalmente,
chego ao andar de baixo. Vou direto para a cozinha, onde escolho uma bolsa de
sangue na geladeira. Litros e mais litros roubados de hospitais no caminho estão
tomando a geladeira. Foi divertido, o tipo de ação que precisávamos. Depois de
me servir com uma caneca de sangue, volto para a sala e, encostando no balcão,
encaro o caos.
As paredes estão tomadas de fotos, imagens e anotações. Como em um filme
de espião, Kat organizou tudo pela sala, com marcadores e linhas ligando
informações importantes. É uma espécie de apresentação da profecia, se
desdobrando diante dos nossos olhos. Foi a forma que Kat encontrou de nos
contar tudo, depois de semanas de estudo. Todas as aulas com Rowan não a
fizeram descobrir como lutar contra o Destino – videntes desistiram disso
milênios atrás – apenas fizeram com que ela conhecesse de trás para a frente cada
detalhe de seu futuro.
Bebo um pouco da caneca enquanto olho em volta. Assim como eu, outros
tiveram a mesma ideia de observar o caos e tentar encontrar sentido nele: Olívia
e Pierre estão em cantos diferentes da sala, observando ou anotando. Kat dorme
no sofá, com um livro sobre a barriga e os pés sobre dezenas de papéis. Me
aproximo de Olívia e aponto para Kat quando ela olha para mim.
– Ela nunca sai daqui? – Pergunto.
– Nunca a menos que alguém a arraste, literalmente. – Olívia responde.
– Ela sabe que nós preferimos que ela não enlouqueça antes de descer ao
Inferno não sabe?
– Talvez seja tarde demais. – Olívia completa, dando de ombros.
Não há como responder a isso. Parada ao lado de Olívia, começo minhas
observações pela parede que conta a história do que já aconteceu até agora e do
que acontecerá. Em detalhes. De acordo com um calendário lunar detalhado por
uma vidente no século passado, estamos no limbo. O próximo evento é “O Dia
em que o Fogo subirá da Terra aos Céus”. Nós devemos estar descansadas,
relaxadas e bem alimentadas para garantir que estejamos preparadas para o que
quer que signifique.
– Algum chute? – Olívia pergunta ao me ver encarando o calendário.
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– Pode ser qualquer coisa. Alguém pode fazer uma fogueira na estrada e uma
de nós a encontramos. Pronto. O fogo subiu da Terra aos Céus. E no dia
seguinte... – Me interrompo e olho para trás.
Na parede exatamente atrás de mim estão presos treze retratos, espalhados na
forma de uma árvore. Cada um deles possui um título pregado acima. Se o
significado do título é claro, uma folha de papel está presa ao lado do título o
explicando. Abaixo do retrato estão pregadas outras folhas de papel, arrancadas
dos diários, explicando o que cada uma das pessoas retratadas fez ou fará em um
futuro próximo. Cinco retratos possuem uma folha de papel acima dessas todas,
e um destino está faltando – a última pode ser qualquer uma das oito restantes.
Esses papéis foram escritos em vermelho e chamam atenção de qualquer pessoa
que passe os olhos pela sala. Eu encaro A Irmã e ela me encara de volta com
desafiantes olhos castanhos.
– Você parece resignada. – Olívia diz, simplesmente.
– Não posso lutar contra o que eu não sei o que é. – É minha resposta. – “E
uma sombra ganhará um propósito.”. Não poderiam ser menos específicos se
tentassem.
– Persephone diz que vai fazer sentido, um pouco antes de acontecer.
– Isso é inútil. – Bufo.
Atravesso a sala e paro diante da minha foto, olhando para as palavras que
disse e as que evitei: “E uma sombra ganhará um propósito. De tocar A Intocável,
destruindo A Irmã.”. Nenhuma palavra disso está escrita no destino d’A
Intocável. Sophie. Sou um acidente de percurso, mas meu destino chega ao fim,
pelo dela. Percebo, de repente, que o fim não importa. Ele não pode ser parado
e vem quando quer. Arranco a folha sobre minha morte da parede e a transformo
em uma bola em minha mão.
Uma profecia diz que eu morrerei antes do dia 30 de setembro. Grande coisa.
Não é a minha primeira morte anunciada.
21 de maio
Kaylee
Acordo sentindo algo peludo acariciar meu pé. Estou sonolenta demais para
compreender a situação e reagir, mas sinto o movimento novamente e me sento
na cama. Grito quando vejo algo se mexendo sob minha coberta, mas assim que
me levanto e puxo a coberta da cama, o bolinho de pelos já está se
metamorfoseando em vampira novamente.
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– Sério, Kat? – Reclamo. – Eu achei que fosse um rato.
– Poderia ser um rato. – Kat diz, fazendo um sinal amplo para o quarto.
Resolvo ignorar isso. Kat olha em volta e percebe meu robe pendurado uma
cadeira, vai até ele e o veste. É tão longo que arrasta no chão. Kat passa o dedo
pela crosta de poeira sobre o assento a cadeira de onde pegou o robe e eu reviro
os olhos.
– O que você está fazendo aqui? – Pergunto. – Eu disse que não queria
ninguém aqui.
– Não, você disse que não queria nenhum vampiro, bruxo ou humano
atravessando aquelas portas. – Kat corrige – Eu precisei encontrar uma brecha.
Reviro os olhos novamente. Só ela faria algo assim.
– E o que você quer tão desesperadamente que precisou fazer isso tudo para
me ver? – Pergunto.
– Alguém tinha que ver se você ainda estava viva. Ficamos todas preocupadas
com você. – Kat se aproxima e me olha com os olhos brilhando – Kaylee. O que
você está fazendo?
– Descansando, como você e Persephone ordenaram. – Me defendo.
– Quem você quer enganar? – Kat pergunta, mas tem os olhos preocupados –
Você parece exausta. Eu sei reconhecer um comportamento obsessivo depressivo
quando eu o vejo, Kay.
– Eu não estou deprimida...
– Você está enfiada aqui há mais de uma semana. – Kat me interrompe. – E
proibiu qualquer ser vivo de interagir com você. Ellie não ouve o barulho do
chuveiro vindo da sua suíte há pelo menos cinco dias. Olívia e Anika disseram
que ouviram barulhos suspeitos vindo daqui de dentro.
– Eu estava vendo Game Of Thrones. – Justifico. – Por que todo mundo tem
o direito de fazer o que quer e eu preciso ser pressionada sobre meus atos?
– Porque eu conheço você. – Ela responde. – O suficiente para saber que você
não está bem e nem saudável.
Limpo minha garganta, sabendo que não posso mais negar.
– E daí? Você não é uma terapeuta. – É quase um desafio.
– Li o suficiente sobre psicologia moderna. – Kat dá de ombros e se senta sobre
a minha cama. Quero reclamar, mas acabo me sentando do seu lado. – Eu não
quero tratar você ou fazer você falar. Só que a ideia de você enfiada aqui,
subsistindo, sem querer sequer tomar banho, me paralisa, Kaylee. Quero que
você fique bem. Me importo com você.
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– Você não entende. – Digo. – Você não sente.
– Eu vou sentir. – Ela lembra. – Em breve. E se eu me conheço, sentimentos
ruins vão fazer com que eu me isole também. Consegue imaginar isso? Eu,
completamente sozinha, depois de quase duzentos anos?
Suspiro, odeio a retórica de Kat.
– Vir para cá para descansar me tirou o treinamento. – Digo. – Me tirou o
propósito. Fez as coisas ruins emergirem.
– Bem, você ainda sente sua magia? – Ela pergunta.
– Claro que sim.
– Então não tem motivos para ter parado de treinar. – Ela diz. – Continue
treinando. Faça plantas crescerem, coloque fogo em coisas ou sei lá o quê. Apenas
não pare.
Concordo com a cabeça, mais para fazer ela parar de falar do que qualquer
outra coisa.
– Eu realmente achei que você fosse me dar um conselho maluco sobre
enfrentar o que aconteceu e seguir em frente. – Eu digo.
O rosto de Kat fica obscuro por um momento. Mais uma vez, ela opta por ser
sincera comigo.
– Você sabe o que vai acontecer lá na frente. Talvez o passado seja o lugar ideal
para estar no momento.
3 de junho
Tatiana
Acontece de novo. Eu acordo, no meio da noite, com o coração disparado e
suando, graças a um pesadelo do qual eu não me lembro. Como aconteceu nas
noites anteriores, eu me sento na cama e estico as pernas sob o cobertor.
Controlo minha respiração devagar e em seguida fecho os olhos tentando me
lembrar de alguma coisa. Nada volta, então, como um fantasma, eu visto meu
robe e vou até a janela, abrindo-a e sentindo o cheiro do orvalho enquanto espero
o nascer do sol. O tom de vermelho vivo que o nascer do sol tem na hora em que
eu acordo me lembra da profecia.
Depois que encontramos o pingente de Naomi despedaçado no chão e
nenhum sinal dela, Louise e eu quisemos procurar por ela na cidade. Um
pressentimento (literalmente), avisou a Kat de nossos planos e ela ligou
ordenando que não procurássemos por sua prima. O sumiço de Naomi estava
escrito na profecia e nós não poderíamos fazer nada a respeito. A última coisa
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que Kat precisava é que outra de nós entrasse em contato com as Bátori. Qual a
história se passou entre este clã – do qual Kat nunca falou nada, mesmo que o
Exército tenha vivido em Graz por grandes períodos de tempo – e as Petry, é um
mistério que apenas Kat e Naomi conhecem. E nenhuma de nós se acha no
direito de descobrir o que aconteceu.
Apesar disso, eu não consigo esquecer Naomi e focar na minha parte da
profecia. Ela era A Prometida, aquela que viera para que o destino do clã de Kat
fosse completado... E então, ela desistiu. Foi embora. Como se nada mais tivesse
acontecido. Sei que existe algo que Kat sabe e não está dizendo. Algo escondido
nas frases enigmáticas da profecia, que eu ainda não consegui decifrar. Talvez
Naomi ainda tenha algo a fazer na guerra e por isso esteja viva e bem. E talvez ela
esteja se destruído tão completamente que não exista mais nem no Inferno.
Um movimento de algo na estrada faz com que a luz do sol reflita diretamente
nos meus olhos. Isso acontece sempre que eu fico na janela por tempo o
suficiente, mas dessa vez evoca algo diferente, um lampejo do sonho que eu tenho
frequentemente. Por um milésimo de segundo, tudo é fogo. Luminoso, quente e
colorido fogo que toma o espaço de tudo que eu posso ver. É lindo, atraente e
encantador. E não queima. Por mais quente que seja, o fogo não dói. É tão
bonito. Meu coração dispara pela atração que ele exerce sobre mim.
E então, acaba. O milésimo de segundo chega ao fim repentinamente e eu
estou no meu quarto, fresco e limpo, tomado agora pela luz da manhã. Olhando
novamente para o ponto cuja luz refletiu sobre mim, eu percebo que a árvore lá
embaixo está queimando. Galhos, folhas e tronco completamente Tomados por
Fogo.
15 de junho
Katerina
A porta abre violentamente deixando uma corrente de ar frio invadir a sala
quente. Uma sombra esguia cobre a luz da lua por alguns instantes antes que
Sophie entre na sala, rindo sozinha e cambaleando.
– Parece que alguém está bêbada. – Comento, do sofá.
Sophie dá um salto, surpreendida pela minha voz na sala que ela imaginava
vazia. Quando vê o caderno antigo sobre meu colo, a luz discreta do notebook
no sofá e as fotos que eu estava encarando antes da porta abrir, ela me lança um
olhar desaprovador.
– Parece que alguém está obcecada. – Reprime.
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– Estou me preparando para o futuro. – Eu digo. – É como fui criada.
Sophie cruza os braços, já tendo ouvido essa frase. É a resposta que eu dou
para qualquer uma que tente me tirar da sala sem um bom motivo. Desde que
voltamos para Bucareste, em maio, e eu transformei a sala de nossa casa em um
centro de estratégias de guerra, as tentativas de me arrancar daqui para descansar
são frequentes. Mas não vai acontecer.
– O resto de nós também está se preparando, você sabe. – Sophie diz. – Mas a
gente não vai conseguir salvar ninguém ou mudar o Destino presas em uma sala
escura, encarando as previsões do futuro.
– Então você vai esperar – bebendo e se divertindo – que o destino venha
buscar sua irmã? – Pergunto.
Penso que posso ter ido longe demais, mas o rosto de Sophie nem se abala.
– Você esqueceu gastando dinheiro e dançando. – Ela completa, dando de
ombros. Em seguida, suspira e atravessa a sala para se sentar ao meu lado. – Eu
estou tentando, Kat. Mas não posso gastar todas as minhas energias preocupada
com as sombras. Preciso estar forte no dia em que elas se voltarem contra
Charlottie.
Sophie tem algo de vulnerável quando diz isso, repentinamente sóbria.
– Você entende porque eu fiz isso, não entende? – Pergunto, sinalizando a sala
inteira, com suas paredes cheias de fotos e textos com linhas ligando uma
informação à outra.
Sophie não está olhando para mim, mas percebo que seus olhos violeta se
escurecem.
– Você queria ser sincera conosco. – Ela responde. – Queria que soubéssemos
o que está acontecendo. Para que o que aconteceu com Naomi não se repita.
– Foi um erro? – Pergunto.
– Não sei. Mas não era o que nós queríamos, Kat. Nenhuma de nós queríamos
saber, apenas você. Nem Persephone não leu a profecia e ela é a nossa vidente.
– Persephone não tem interesse algum de lutar contra o Destino... – Começo.
Sophie finalmente se vira para mim.
– E nem nenhuma de nós. – Ela interrompe. – Você precisa entender: Nós
buscamos isso. Durante todos esses anos, nossos anos. É muito mais do que
apenas nosso sangue, nosso suor, nossas lágrimas. É muito mais que a glória, Kat.
Não importa se nós sairemos disso vivas ou mortas. Se o Destino dita que
sairemos vitoriosas, é tudo que importa.
– Sua irmã... – Tento voltar a falar.
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– Eu só queria poder olhar para ela e não ter que pensar que ela vai morrer a
qualquer segundo, Kat. – Sophie diz. – Não ter medo até de mim mesma.
– Você acha que eu deveria parar então? – Pergunto, com sinceridade – Que
não tenho chance de vencer contra o Destino?
– Eu aprendi a não duvidar do que você pode ou não pode fazer antes mesmo
de ser transformada. – Sophie diz. – A pergunta é, por que você quer?
– Eu quero manter todas vocês protegidas. – Digo. – Não quero que seis de
nós sejam perdidas por minha culpa.
– Então faça algo útil. – Sophie responde. – Pense em formas de proteger quem
você quer protegida. Não tente lutar contra algo tão abstrato quanto o Destino,
quando existem pequenas coisas que você pode mudar aqui agora. Existe um
espaço cinza entre aceitar calada e se rebelar contra tudo, Kat.
O cansaço das últimas semanas recai sobre mim. Lembro do que eu disse a
Kaylee, sobre não parar e percebo que o mesmo conselho não se aplica para mim.
Concordando com Sophie, eu fecho o caderno que está em meu colo e começo
a recolher as fotos espalhadas pelo sofá. Estou distraída, pensando em beber uma
bolsa de sangue e ter uma boa noite de sono, e quando Sophie me segura pelo
pulso, eu quase tenho a reação involuntária de mordê-la.
Sophie arranca a foto que estou segurando da minha mão e com um simples
sinal com a mão acende as luzes da sala. Ela encara a foto como se tivesse visto
um fantasma e eu me inclino sobre ela para descobrir o que ela observa com tanta
intensidade. Na foto em preto e branco, uma família posa na frente de uma
árvore no que parece um jardim de uma casa. Não reconheço as pessoas na foto
ou o local. Qualquer coisa que tenha chamado a atenção de Sophie, não está
ligada a mim. Depois de mais de um minuto de observação silenciosa, Sophie
pega o computador que estivera entre nós duas por todo este tempo e começa a
digitar algo.
– O que você está pensando? – Pergunto, ansiosa.
– Você já ouviu falar em rowans? – É tudo que ela diz.
A mistura das línguas me confunde, imaginando que ela se refere ao oráculo.
Quando olho novamente para a foto, percebo a árvore atrás da família e entendo.
– A árvore que os celtas usavam para se proteger contra bruxas?
Sophie concorda com a cabeça:
– Eu queria me lembrar da rima... – Ela diz, frustrada.
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– "Rowan tree and red thread / make the witches tine their speed". – Canto e
mesmo sem precisar, traduzo: – Tramazeira e linha vermelha / Faça com que as
bruxas percam seu propósito.
Os olhos de Sophie faíscam.
– Sua velocidade, Kat. – Ela diz, tomada de conhecimento repentino. – Faça
com que as bruxas percam sua velocidade. Videntes eram consideradas bruxas
até o século XII. Suas previsões eram feitiços e maldições.
– Os frutos eram usados para parar o Destino. – Completo seu pensamento.
– Impedir sua velocidade.
Sophie ainda está encarando o notebook e me indica uma parte do texto na
tela com a ponta da unha.
– A mitologia grega diz que as tramazeiras foram feitas do sangue das águias
que foram recuperar o cálice de Hebe de demônios. O céu que sangra e leva até
o Inferno. – Seu rosto se ilumina quando ela volta a olhar para mim – Uma pista,
Katerina. Precisamos encontrar tramazeiras.
– Não precisamos. – Respondo. – Eu sei exatamente quem possui uma maldita
plantação delas.
24 de junho
Eleanor
– Que cheiro é esse? – Digo, assim que desço as escadas.
Vejo logo várias caixas abertas cheias de frutinhas vermelhas e não preciso de
resposta, mas ainda assim, Valentina – usando um ramo atrás da orelha para
decorar o cabelo – me responde saltitante:
– As tramazeiras que Rowan enviou chegaram.
Sorrio para ela e atravesso a sala para me sentar entre Kat e Sophie.
– Vocês já sabem o que fazer com isso? – Pergunto.
– Rowan disse que ela usa como placebo. – Sophie explica, sem olhar para
mim. Ela está entrelaçando alguns ramos escuros no formato de uma coroa e olha
para eles com cuidado. – Dê isso a alguém e a pessoa se acredita protegida de
algum destino horrível até que ele chegue.
– E vocês acham que isso funcionaria de alguma outra forma além de um
placebo? – Digo, cética também.
– Eu estou lendo histórias sobre o uso de tramazeiras há mais de uma semana.
– Kat responde, ela olhando para mim – Foi usada para afastar bruxas, para se
proteger de feitiços e maldições, para evitar ataques de criaturas malditas e até
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mesmo para se proteger do inferno. As referências à proteção contra o Destino
estão encobertas, cheias de enigmas...
Kat para de falar, mas eu a conheço bem demais:
– E você acredita que isso significa que a Força Regente possui sua fraqueza
nessas florzinhas. – Completo.
– Tudo tem uma fraqueza, Ellie. Tudo é destrutível em algum ponto.
Suspiro e olho para Sophie. Ela está colocando a pequena coroa de folhas e
frutos que teceu na cabeça da irmã e as duas riem de algo que não ouvi.
– Eu pensei que Sophie tivesse convencido você a não lutar contra o Destino.
– Digo, mais baixo. – Ele não é nosso inimigo, Kat. O Inferno é.
– Eu sei. – Kat diz, olhando a mesma cena que eu. – Mas o Destino é a Força
Regente e é ele que dita que o Inferno leve Charlottie no dia seguinte ao Dia em
que O Fogo subirá da Terra aos Céus. É dele que eu preciso proteger Charlottie.
– Quando eu concordo com a cabeça, ela suspira e completa: – No pior dos casos,
rowans são conhecidas por protegerem pessoas de sombras.
1º de julho
Juliana
Eu posso sentir no ar que hoje é um dos bons dias. Eu sempre sei. Os dias
ruins me deixa indecisa: Devo continuar na cama e evitar tudo ou devo sair daqui
o quanto antes e garantir que ela fique bem? Mas os dias bons me fazem saltar da
cama com vontade e correr para preparar tudo para ela.
Alexandra fica no quarto do lado do meu, que costumava ser de Miranda.
Assim que voltamos à casa, Valentina tirou todas as coisas da irmã do quarto que
era dela e disse que Alex poderia tomar o espaço vazio e decorar como quisesse.
Quando está em posse de si mesma, minha irmã quase não tem forças para
comer, quanto mais sair pela cidade escolhendo coisas para decorar seu quarto.
Desta forma, seu quarto é mais uma enfermaria do que um quarto de verdade.
Bato na porta do quarto com delicadeza e a abro com cuidado quando não
recebo resposta. Alex ainda está dormindo, fazendo aquele ruído estranho – que
não é nem bem um ronco e nem o chiado que doentes fazem – que ela sempre
faz quando dorme profundamente. Começo a recolher as roupas sujas espalhadas
pelo quarto. Roupas que eram minhas, que compramos no aeroporto ou
compramos em Bucareste. Alex estava presa na clínica de fachada, usando há
meses a camisola da enfermaria. Ela fedia e o robe estava colado em sua pele.
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Seus cuidadores se preocupavam apenas em impedir que o parasita se
manifestasse, não pensavam em seu bem-estar.
O parasita quase nunca se manifesta. Ele parece descansar constantemente,
apenas puxando a energia de Alex, consumindo sua alma, fazendo com que ela
se sinta doente, cansada, irritada. Ele é, afinal de contas, um parasita infernal.
Quer consumir o corpo de sua hospedeira até destruí-la. Quer apenas se manter
vivo.
– Juliana? – Ouço a voz frágil de minha irmã perguntar, depois de um tempo.
– Sou eu. – Respondo, enfiando as roupas na cesta e indo até ela.
Alex sequer abre os olhos. Está pálida e suada, mas ainda parece melhor do
que estava ontem.
– Você pode trazer mais algumas daquelas frutinhas para mim? – Ela pede.
Sabia que hoje era um dos bons dias. Meu coração quase pula de felicidade. É
estranho. Eu sei que por consumir pouco sangue – e não tomá-lo de ninguém à
força – eu estou cada dia mais conectada com a minha alma, mas a volta de
sentimentos tão puros quanto essa felicidade pelo bem estar dos outros não
parece natural.
– Você não quer ir comer lá embaixo? – Peço. – Tomar um pouco de sol?
Alex abre os olhos amarelados e percebe que eu estou quase suplicando.
– Talvez mais tarde. – Ela responde. – Comer vai me deixar mais forte.
Concordo com a cabeça e digo que já volto, deixando o quarto. As frutinhas
em questão são as tramazeiras que Rowan mandou. Foi Sophie quem sugeriu que
Alex comesse algumas, já que mal não poderia fazer. Desde então, é tudo que
minha irmã quer comer e as frutas têm mesmo parecido deixá-la mais forte.
Os dois corredores de cima estão vazios e no andar de baixo, só Kat, Ellie,
Charlottie e as duas bruxas estão sentadas, mexendo nas caixas de tramazeiras,
lendo e fazendo anotações coordenadamente. Pego uma caneca grande na
cozinha e volto para a sala, pedindo por algumas.
– Como ela está? – Ellie pergunta, conforme enche a caneca de frutinhas para
mim.
– Bem. – Respondo, suspirando. – Apenas cansada, como sempre. Pierre
esteve por aqui? Queria que ela descesse hoje e Pierre é o único que a convence
de fazer esse tipo de coisa.
– Pierre foi para Bucareste logo cedo. – Sophie diz. – Ele continua não
suportando o cheiro das plantas.
É, acho que isso faz sentido.
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– E onde está todo resto da casa? – Pergunto.
– Algumas já saíram, outras estão dormindo. – É a vez de Kat responder. –
Acredito que Louise ainda esteja lá em cima.
Sua sessão de estudos é tão metódica que até mesmo suas respostas são
coordenadas.
– Certo. Irei atrás dela. – Digo, começando a fazer o caminho de volta, mas
elas já estão com a cabeça nas frutinhas novamente.
Começo a fazer o caminho de volta, mas ao passar por uma das paredes, noto
colada nela uma página de um diário que eu li e que evocou todo tipo de fúria
em mim. Arranco a página da parede violentamente e carrego ela para o andar
de cima. Alex se senta na cama quando eu abro a porta outra vez. Ela nota que
estou abalada, mas apenas aceita as frutas em silêncio. Ela não consegue evitar
encarar a folha de papel na minha mão, à qual eu mesma olho, mas sem vê-la de
verdade.
Ninguém nunca vem aqui. À exceção de Pierre, que possui uma amizade
inusitada com minha irmã, e Louise que gosta de mim demais para não vir ao
lugar onde eu passo mais tempo, nenhuma das outras moradoras da casa se
arrisca a entrar no quarto de Alex. Isso me surpreendeu no começo – eu achava
que a atração da curiosidade seria violenta e que eu precisaria afastar todo mundo
de perto de Alex. Depois, começou a fazer sentido.
Não existe bizarrice que o Exército já não conheça ou maluquice exótica que
surpreenda qualquer uma de nós. Não existe um bom motivo para que qualquer
uma que não seja eu e Louise procure uma cura para Alex e eu sei que a ajuda de
Kat, Ellie, Sophie e Kaylee é por boa vontade. Tem muita coisa acontecendo e
muita coisa ainda está por vir. Ninguém precisa de mais uma preocupação, algo
que não diz respeito ao Destino delas. Então, eu entendo o motivo de ninguém
querer vir até aqui.
É por razões parecias que eu nunca quero ir lá embaixo.
17 de julho
Olívia
Com um puxão pela gola da camisa, Louise me levanta e me atira no chão.
Dói, mas não tanto quanto costumava doer. De repente, percebo que estou
entediada. Dolorida também é claro, mas principalmente entediada e é isso que
me faz dizer “Chega” a Louise e terminar nossa brincadeirinha violenta.
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– Não existe chega em uma batalha, Olívia. – Louise responde, suada e
cansada, mas ainda em posição de batalha. – Se você pede pelo fim, o que você
recebe é a morte.
– Senhor, sim, senhor. – Zombo. – Eu estou ficando terrivelmente entediada
desse jogo repetitivo. Você é mais alta e mais forte do que eu, sempre consegue
me derrubar.
– E você ainda não aprendeu a usar seu peso e altura a seu favor, e é por isso
que não pode parar agora. – É a resposta disso até agora.
– Nem para beber alguma coisa? – Pergunto, com um sorriso amarelo.
Louise pondera.
– Se fizermos uma pausa agora, continuaremos depois até depois que o sol se
pôr. – Ela responde. – Até você conseguir me derrubar.
– Ei, eu já consegui derrubar você! – Rebato, mas já estou andando de volta
para a casa.
– Uma vez! Semanas atrás. Foi mais por despreparo meu do que por
preparação sua.
Não posso nem discutir com isso. Tudo que sei é que não vejo essas sessões de
treinamento com os mesmos olhos que Louise. Ou talvez, veja. Louise vem para
cá para fugir dos estrategistas de guerra, do caos do parasita infernal e de
discussões sem sentido. Eu, venho para fugir do tédio e de uma guerra que me
deixa confusa. Preciso fazer alguma coisa, mesmo que não ache que algum dia
estarei pronta para um embate físico.
Conforme nos aproximamos da casa, notamos um movimento incomum. Para
começar, três carros iguais estão parados na entrada dos fundos. Isso já indica
que não são visitantes comuns – o que nunca temos. O que quer que seja, nem
eu, nem Louise fomos informadas com antecedência. Assim que chegamos à
entrada, encontramos Kat e Ellie carregando os carros com alguns dos nossos
pertences e com as caixas das tramazeiras que ainda sobraram.
– O que aconteceu? – Louise pergunta quando paramos ao lado do carro onde
Ellie arruma as coisas.
– Aí estão vocês! – É a resposta dela. – Corram para pegar o que consideram
importante, nós vamos voltar para Piatra Neamţ.
Começo a fazer exatamente isso, mas Louise me segura pelo ombro.
– Você não respondeu à minha pergunta. – Insiste para Ellie.
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Ellie lança um olhar desamparado em nossa direção, mas Kat acabou de sair
da casa de novo com uma pequena maleta na mão e entende a cena que está
acontecendo na mesma hora.
– O parasita se manifestou novamente e começou a clamar por Persephone. –
Kat responde. – Disse que apenas ela pode salvá-lo. Ele está morrendo, Louise, e
vai levar Alexandra junto. Além disso, quando ligamos para Persephone, ela disse
que já sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer. Temos que voltar.
– Você está falando da morte de Ch...? – Começo, mas Kat me interrompe:
– Temos até o dia depois da próxima lua cheia. Três dias. Precisamos ir.
Via E81, Romênia
18 de julho
Charlottie
Saímos antes do sol nascer, os três carros cheios dos nossos pertences e de nós
mesmas. Kaylee, Ellie e Sophie são as únicas que sabem dirigir e os carros seguem
enfileirados pela estrada, feitiços poderosos de camuflagem nos protegendo pelo
caminho de volta, como fizeram na ida. O carro de Ellie está com Anika,
Valentina, Tatiana e Olívia e eles parecem ser o grupo que segue com mais
tranquilidade e silêncio. No carro onde estou, de Sophie, estamos além dela, eu
e Pierre, junto com três caixas de tramazeiras no banco de trás. Pierre e Sophie
não param de discutir, e quando parecem que estão terminando, Sophie
encontra algo a dizer e a briga recomeça. Eu acho que ela só não quer o silêncio.
No carro de Kaylee, estão Kat, Juliana, Alexandra e Louise.
Mesmo que um carro inteiro se coloque entre nós, ainda é possível ouvir os
gritos do parasita. Ele fala em línguas mortas, depois xinga em romeno, inglês,
francês, português e mais outra dezena de línguas que conhecemos. Clama por
algo, chora, se desespera. Diz que vai morrer e repete o pedido pela vidente. Se
alguém tenta se aproximar ou deixar o corpo da hospedeira mais confortável,
solta um chiado, os olhos de Alex escuros e seu nariz sangrando. Então repete
gritos e lamúrias, falando em alguma língua que só os demônios entendem. Pierre
tentou se comunicar quando ainda estávamos em Bucareste, mas o demônio
gritou ainda mais alto, fazendo a garganta de Alexandra falhar. É enlouquecedor.
Ninguém sabe se tirar o parasita de Alex vai ou não matá-la, qual a condição de
sua alma no momento ou o que é exatamente é esse monstro consumidor.
Ninguém procurou saber, porque todo mundo estava preso no seu próprio
mundinho ou tentando salvar a mim.
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Um arrepio sobe pela minha espinha, e enquanto eu fecho o vidro da janela
do carro, eu percebo que o carro finalmente está silencioso depois de duas horas.
Sophie colocou uma música tranquila e a ouve baixo para não perder a atenção
na estrada ou no feitiço que faz constantemente. Olho para trás e Pierre está
dormindo, a cabeça balançando contra o vidro da janela para ficar o mais
afastado possível das caixas de rowans.
– Me diga que você não apagou Pierre com um feitiço. – Digo para Sophie.
Sophie ri.
– Bem que eu queria, mas Kat nunca deixa e eu me acostumei a não fazer. –
Ela responde – Acho que o cheiro das frutinhas embalou ele ao sono.
Com a menção às frutas, eu faço o que faço constantemente e puxo uma
frutinha do arranjo que não tiro do cabelo. Encaro a frutinha como se ela viesse
de outro mundo. Tramazeiras possuem frutos vermelhos em forma de lágrima,
com uma marca em forma de um pentagrama na base. São firmes e agridoces,
mas cedem quando eu aperto com força. Eu faço isso mais uma vez, estouro a
frutinha em minha mão e o liquido dentro dela escorre pelas aberturas dos meus
dedos, caindo no meu vestido.
– Charlottie. – Sophie diz, ao notar minha expressão encarando a bagunça que
fiz. – Não faça nada estúpido. Não vou desistir de proteger você ou sair do seu
lado, mas você precisa confiar em mim.
Solto uma risada cruel, mas não digo nada. Sophie sabe que isso não é o
suficiente e geme, imaginando o que eu devo estar planejando. Mas eu não estou
planejando coisa alguma, estou apenas com frio, mesmo que seja meio do verão,
e estou pensando em como os gritos do parasita soam como “dois dias, dois dias,
dois dias”.
Via DN2/E85
Olívia
É quase meio dia quando acontece. Um vulto atravessa a estrada e o carro de
Kaylee freia bruscamente. Ellie precisa desviar de repente, assim como Sophie, e
os dois carros deslizam pela estrada. Eu posso sentir o feitiço de camuflagem se
quebrar em mil pedaços, mas não existe outro carro na estrada.
De onde estamos, não é possível ver a frente do carro de Kaylee e descobrir
porque ela parou, mas nós não deveríamos parar de jeito nenhum, então Ellie e
Sophie trocam olhares através dos para-brisas do carro. Sophie sai de seu carro
ainda ligado e Ellie se vira para conferir se estamos bem antes de fazer o mesmo.
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Mal eu faço um sinal com a cabeça do meu canto, o carro balança com o impacto
de algo grande atirado sobre seu teto.
Ellie nem pensa, apenas acelera em direção à floresta às margens da estrada.
Dirige apressada, sem olhar para trás, passando por cima de plantas rasteiras
intocadas e violentamente arrancando galhos das árvores. Dirige por quase três
quilômetros antes de estacionar o carro em um lugar seguro, escondido entre
duas grandes árvores. Quando para, fica respirando fundo, controlando algum
impulso de sentimento que possui dentro dela.
– Ellie. – Anika chama, do meu lado. Ellie continua respirando fundo,
chiando e não diz nada, então Anika repete: – Ellie. Nós precisamos voltar.
Descobrir que diabos foi aquilo.
A voz de Ellie soa com um fundo de ódio que eu conheço bem demais.
– Eu sei exatamente que diabos foi isso. – Ela rosna – E nós precisaremos de
muito mais que fogo dessa vez.
Quando chegamos à estrada, a luta está no meio. Os carros estão vazios e
pegando fogo. Três mulheres altas e musculosas tentam escapar das bombas de
fogo que Sophie lança em sua direção. Pierre está torturando mais alguns
vampiros, o esforço claramente o abalando. Charlottie escapa de tentativas de
segurá-la com a leveza de uma bailarina. Kat usa de golpes que eu nem imaginava
que ela conhecia. Louise, Juliana e Alexandra não podem ser vistas em lugar
nenhum, mas eu ainda consigo ouvir os gritos do parasita, provavelmente
excitado pela batalha. Também não vejo Kaylee.
A pedra em meu colo está pesada, mas não apresenta os sinais de que alguém
está sangrando. Percebo que a luta corre bem e junto a Ellie, Anika e Valentina
corro para aliviar o peso da batalha de minhas irmãs. Pegando pelo pescoço uma
das vampiras que fugia de Sophie, sou atirada ao chão imediatamente. Sequer
dói e eu agradeço a Louise, onde quer que ela tenha se metido. Eu repito o ataque
uma, duas, três vezes. A mulher acha graça, como se fosse uma brincadeira de
criança. Finalmente, uso a leveza da minha mão para roubar a faca que ela tem
presa à cintura e depois de golpeá-la nas costas, consigo arrancar a cabeça da
mulher de seu pescoço com os dentes. Quando volto a mim, a batalha já está
acabando e toda estrada é uma confusão de corpos pegando fogo.
– Bem, eu espero que agora tenhamos acabado com o Clã Romeno. – Sophie
brinca, depois de colocar fogo no último corpo torturado, se afastando da estrada
para nos ajudar.
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– Sinto dizer que eu duvido muito. – Kat responde. – Viu algum dos líderes?
– Completa, para Ellie.
Ellie discorda com a cabeça, tensa. Ela tem sangue desde o pescoço até o meio
do joelho, sangue dos outros, e eu me pergunto quantas pessoas ela matou nessa
batalha.
Andamos para fora da estrada e nos escondemos atrás de árvores. A contagem
começa quando Louise e Juliana saem das sombras com Alexandra desmaiada
entre as duas. Pierre assume o peso da garota na mesma hora, apesar de ainda
estar um pouco machucado. Quando a contagem termina, não encontramos
Kaylee.
– Alguém sabe o que aconteceu para fazê-la frear daquele jeito? Nós tínhamos
regras. – Kat pergunta, apesar de estar ao lado dela durante a viagem. As outras
pessoas que estavam no carro discordam com a cabeça.
– Eu acho que ela viu alguma coisa. – Louise diz, mais baixo.
Sophie ergue a mão para silenciar todo mundo. Passa alguns segundos
tentando ouvir algo, nervosa. Quando consegue, suspira.
– Ou alguém. – É o que diz, simplesmente, indicando o caminho que devemos
seguir.
Seguimos pela floresta por quase quinhentos metros antes que encontremos
uma clareira, em um sentido oposto ao lugar onde o carro de Ellie está. Na
clareira, ouvimos a voz de Kaylee, lançando uma maldição em latim, um feitiço
antigo. O que capto da frase gritada, ordena que os mortos continuem mortos.
Aproveitando meu próprio tamanho novamente, passo na frente da formação do
Exército e tento descobrir o que está acontecendo. Kaylee está parada no meio
da clareira e diante dela uma figura mediana se curva no chão, tomada por dores
explosivas.
– VOCÊ NÃO PODE MATAR O QUE A PRÓPRIA MORTE NÃO QUER
MORTO. – A figura em agonia diz repetidas vezes, em inglês.
Eu reconheço a voz e o sotaque antes de ouvir a primeira repetição. Amelie.
Próximo a Bucau, Romênia
19/20 de julho
Valentina
Eu não consigo evitar. Mais de um dia depois, eu continuo encarando Amelie
durante todo o caminho que fazemos de volta para o carro de Ellie. Ela está
sentada no chão, tem as mãos e os pés presos. O rosto está livre, mas a mandíbula
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está travada, se recusando a falar. Ela nem parece pálida. Três meses atrás estava
morta, sem coração, no chão do cemitério de Piatra Neamţ e agora está viva – ou
tão viva quanto eu estou. Eu não acho que teria voltado à vida em 1900 se
estivesse sem coração, mas, novamente, você não pode matar o que a própria
Morte não quer morto.
Estamos sentadas em círculo próximas ao carro de Ellie, tentando descobrir
como vamos levar catorze pessoas em apenas um carro. O dia inteiro foi passado
tentando montar a dinâmica disso, mantendo Alex desacordada e Amelie presa.
Em uma ligação hoje cedo, Persephone disse que o sangue das que se foram nos
deixou mais forte, por isso uma luta física foi vencida com facilidade hoje, mesmo
que os membros restantes do Clã Romeno tenham sido treinados pela mesma
pessoa que nos treinou e conhecia todos os nossos truques.
Bocejo. Está tarde, eu não dormi ontem e passei o dia inteiro encarando
Amelie com ansiedade. Kaylee faz o oposto disso, evitando olhar para seu
sacrifício e passando o dia inteiro conversando com Kat e Sophie sobre como
levar todas nós seguramente para Piatra Neamţ antes do dia 21 – quando
Charlottie está marcada para morrer. A lua cheia brilha ameaçadora contra o
capô do carro negro e eu me distraio olhando para esse reflexo. Aprendi a olhar
para a lua com medo pelo que seus ciclos significam para a nossa guerra. Batalhas
em dias de lua cheia, gritos de guerra em dias de lua minguante, mortes em dias
de lua crescente, visitantes indesejados em dias de lua nova. A batalha final na
Lua Negra, entrando pelo céu que sangra. Sinto falta de minha irmã. Ela saberia
o que significa “o céu que sangra”...
Acordo de repente, a luz da manhã invadindo meus olhos. Me acostumei a
dormir sentada no chão duro e quase não me mexer a noite inteira, mas meus
ossos ainda reclamam um pouco. O Exército inteiro continua ao meu redor,
algumas de nós dormindo, outras – naturalmente, Kat, Ellie, Sophie e Kaylee –
acordadas e observantes, conversando e mantendo os olhos bem abertos.
Algo está errado e eu não sei dizer exatamente o que é. Conto quantas de nós
somos com cuidado, mas a contagem está certa, não interessa quantas vezes eu a
refaça. Quando passo os olhos pelo círculo mais uma vez, eu noto um
movimento. Pierre não está dormindo onde estava antes. Ele agora está deitado
em uma posição estranha – quadril para cima e braços abertos, com o rosto
pressionado contra o chão – ao lado de Alexandra. Ele se mexe apenas um pouco,
mas como se convulsionando e solta pequenas lamúrias regulares. Me levanto e
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me aproximo dele, movida pela curiosidade. As outras acordadas me seguem com
o olhar e percebem a movimentação estranha de Pierre.
Toco nele com a ponta do pé e seu corpo se estica para a frente como se
estivesse sem vida. Embaixo dele, muito sangue, cujo cheiro toma conta da
floresta imediatamente. Todas as vampiras que estavam dormindo acordam ao
mesmo tempo e as já acordadas, se colocam de pé. No mesmo segundo, um grito
cortante vem de trás de mim e o parasita acorda. Conforme ele começa a falar
em línguas demoníacas novamente, o céu escurece, como tomado de fumaça de
queimadas. Pierre, apesar de sangrando e desacordado, continua gemendo. O
parasita, continua falando. Atrás de onde eu estou, ouço a voz de Ellie gritar, em
choque:
– TATIANA!
Quando me viro, Ellie já está ao lado da tataraneta, que caiu no chão, ficando
quase na mesma posição que Pierre. Tatiana está suada e convulsionando, com a
pele muito vermelha.
– Ela está quente. – Ellie diz, olhando para Kat. Sua própria pele, onde está
em contato com a de Tatiana, está cheia de bolhas que se curam logo em seguida,
mas devem doer.
Os olhos de Tatiana estão se revirando. Suas respirações são altas e ecoam pela
floresta. O resto do Exército está em choque tão absoluto que ninguém mais se
move. Em um lampejo de consciência repentino, ela agarra a gola da camiseta de
Ellie e puxa seu rosto mais para perto. Tenta falar, mas parece ter algo em seu
pulmão. Ellie tenta acamá-la, mas seus olhos escuros aumentam de tamanho e
ela consegue dizer, antes de voltar às convulsões:
– Eles estão nos chamando.
Piatra Neamţ, Romênia
20 de julho
Katerina
– TATIANA NÃO DEVERIA MORRER. – Acuso, assim que desço do carro
em frente à casa de vidro e sou recebida por Rowan, Selene e Persephone na
varanda.
– Olá para você também, Katerina. – Rowan resmunga, revirando os olhos. –
Tatiana não vai morrer. Não é para isso que ela foi chamada. E você tem coisas
mais importantes com o que se preocupar.
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Enquanto o oráculo diz isso, Persephone está atrás de mim dando ordens para
meu Exército. “Levem Charlottie para o banheiro, ela não pode sair de lá! Levem
Tatiana e Alexandra para o andar de cima e Pierre fica no andar de baixo! As
bruxas cuidam dos atingidos! Ellie cuida de Amelie! As outras meninas montam
guarda para Charlottie!”. Quero gritar com ela e ordenar que ela pare com isso e
me diga imediatamente o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão
por mim. Mas resolvo ser racional e levo em consideração o fato dela conhecer o
futuro. Olho para Rowan com o maxilar travado.
– O que você tem a me mostrar? – Pergunto, como fazia em nossas sessões de
estudo.
Rowan sorri e indica o lado de dentro da casa. Entro na casa de vidro com
frustração e sou seguida por ela. Assim que entro na sala, as paredes me mostram
um display do céu, escuro como estava em nosso caminho até aqui. No meio do
céu, porém, existe uma abertura. Um corte amarelado em forma de cone, que
poderia se passar pela luz do sol para quem não prestasse atenção no fato de que
neste horário, o sol está do outro lado. A luz é absurdamente clara, mas não
ilumina coisa alguma. Não aquece também, o dia está frio como no inverno.
– Isso é a ruptura. – Rowan diz, enquanto eu olho. – Não exatamente, é claro,
é um reflexo da ruptura do Inferno em nossa dimensão. Está assim desde as seis
da manhã de hoje.
Estou prestes a fazer uma pergunta, quando uma sombra escura do tamanho
de um adulto, corta o céu e desaparece na luz da ruptura.
– O Inferno está convocando suas criaturas de volta. – Digo, entendendo na
hora.
– Tudo que tenha um pouquinho do inferno nas veias ou na alma. – Rowan
confirma. – O que inclui Pierre e Tatiana.
– Você disse que ela não morreria. – Lembro.
– Ela não vai, Kat. – Rowan diz, com um sinal da mão. – Você não entende?
O Dia em que O Fogo subirá da Terra aos Céus. Este é o título de Tatiana. O
Fogo.
– Eles não pretendiam convocá-la. – Diz uma voz entrando na sala – Foi um
erro. Eles esqueceram que Pierre e Tatiana existiam por um instante, tão
concentrados que estavam em chamar suas criaturas de volta e fechar a ruptura.
Ellie atira Amelie contra o sofá, soando frustrada e algo mais que eu não
identifico imediatamente.
– Como você sabe disso? – Pergunto.
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– Digamos que eu estou um pouco lá e um pouco aqui. – Ela resmunga.
É quando eu percebo. Seus olhos entram e saem de foco uma vez por segundo.
Sua alma está passando pela ruptura.
– ELLIE! NÃO FAÇA ISSO! – Grito, indo na direção dela.
– Não tente. – Ela responde, esticando a mão para impedir que eu me
aproxime. – Eles querem um acordo. Estão propondo coisas àqueles que
escaparam, para que eles voltem à proteção do Inferno, mas continuem com parte
da liberdade que queriam.
– Não vai funcionar. – Rowan diz, de onde está.
– Ellie, isso é loucura. – Peço. – Não faça isso.
Ellie não me escuta. Seus olhos seguem sem foco por um tempo. Por muito
tempo. Tempo demais. Seu rosto se contorce em agonia em alguns momentos,
mas volta ao normal rapidamente. De repente, ela volta por definitivo.
– E eles me expulsaram. – Ela bufa. – Espero que Tatiana e Pierre consigam
ouvir algo mais. Kat, eles disseram que darão propósito a cada um dos envolvidos
na guerra contra a paz na humanidade. A cada sombra que optar por continuar
na Terra.

E uma sombra ganhará um propósito. De tocar A Intocável, destruindo A
Irmã.
– Mantenha Charlottie e Sophie presas no banheiro. – Digo, decidida – Não
deixem que ninguém saia ou que ninguém entre de jeito nenhum. Janelas
fechadas, vedem as portas e nada de luz. Tire seus celulares delas. Se
conseguirmos manter tudo bem nas próximas 24 horas, veremos o que fazer em
seguida.
21 de julho
Tatiana
O som de vidro se quebrando é um dos meus sons preferidos no mundo.
Todas as integrantes do Exército têm seu próprio habito destrutivo e este é o
meu: Quebrar vidros e ouvir o som agudo que eles fazem ao se despedaçar. Sou
acordada esta manhã, ainda entorpecida, com o som de vidro quebrando. Aliás,
pelo som da casa de vidro inteira, se despedaçando.
Imediatamente, todo mundo que dormia no andar de cima acorda, e busca
desorientado pela fonte da destruição. Todo mundo tem um corte em algum
lugar e a dor do meu próprio corte se mistura à dor dos outros. Um choro alto
vem do andar de baixo e todo mundo se move automaticamente na direção dele.
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Sou uma das últimas a chegar na sala e preciso me esticar para ver o que está
acontecendo.
No meio da sala, em um círculo sem estilhaços estão Sophie, Alexandra e
Charlottie. Sophie chora, alto, com o corpo sangrento da irmã pressionado
contra o peito. Charlottie ainda tem os olhos abertos, sem vida, encarando o teto.
Alexandra está jogada no chão, acho que ainda respira, mas está cercada de uma
substância espessa, escura e nojenta.
– O que você fez com ela?! – Juliana pergunta, se jogando na direção da irmã.
Sophie simplesmente rosna, apertando a irmã com mais força. Continua
chorando. Seu choro é tão intenso e suas lágrimas tão profundas, que carregam
sua dor para a parte vazia de mim. Ela está nos enfeitiçando. Chorando de forma
a fazer com que a dor dela seja nossa também.
– Sophie. – Ellie diz, tentando se aproximar. Seus olhos estão cheios de
lágrimas também e se Sophie não parar, Ellie logo cairá em um choro muito mais
profundo que o de Sophie poderia ser. – Deixe-a ir.
– SAIAM. – Sophie responde. – SAIAM AGORA.
Saímos. Não há nada que possamos fazer contra ela ou o poder que ela está
emanando agora. Ellie puxa Amelie pelo cabelo para o lado de fora, Pierre ajuda
Juliana com o corpo inerte de Alexandra e saímos todos da casa, inclusive as
donas dela e sua tia. Ficamos do lado de fora, olhando a estrutura da casa de
vidro, agora apenas vigas de ferro, uma escada e a estrutura dos pisos. Estamos
assustadas, mais do que estivemos em muitas outras situações. Não tememos o
Inferno, eles já fizeram conosco o pior que poderiam fazer. Sophie é uma força
própria e ela ainda está longe de alcançar seus limites.
Anika e Valentina estão abraçadas a Ellie, que afaga seus cabelos como se
buscasse proteção nelas também. Kat encara o interior da casa com os braços
cruzados, desafiando eu não sei o quê. A família de Persephone está alheia em
um canto, como se não tivessem nada a ver com o que está acontecendo. Kaylee
e Olívia estão paradas ao lado delas, as mãos às costas, se movendo nervosamente.
Juliana, Louise e Pierre tentam acordar Alexandra de alguma forma. Eu, estou
afastada, assustada. As coisas que vi e ouvi no Inferno voltando a mim em
pequenos flashs. Cada vez que um deles vêm, eu me sinto cansada, mas logo em
seguida, regenerada, como se algo novo existisse em mim. Vejo algo que me faz
me virar para Pierre. Ele está me encarando, viu a mesma coisa. Sinalizamos com
a cabeça um para o outro silenciosamente. Segredo por enquanto.
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Sophie sai da casa, sem o corpo da irmã, depois de quase meia hora e nós nos
movemos quase que automaticamente na direção dela. Não sabemos o que mais
fazer, então tocamos nossas pedras, em silêncio, como reverência. Sophie tem
uma expressão de desprezo. Em um segundo, ela faz um sinal com as mãos e
coloca fogo na estrutura da casa atrás dela.
– Sophie! – Persephone finalmente reclama.
Sophie rosna em resposta e se aproxima de Ellie, caindo em seus braços. Ellie
entende o sentimento desesperador que atravessa o corpo de Sophie e a consola
em silêncio. Não vejo o que mais acontece; sou distraída pelas labaredas que
tomam o que restou da casa de vidro.
Grandes colunas de fogo são necessárias para destruir por completo uma casa
feita de ferro e vidro. Colunas quentes, cuja temperatura segue aumentando,
alimentadas pelos sentimentos intensos e dolorosos de Sophie. Mesmo sabendo
que o fogo está quente e sentindo sua temperatura, eu não sinto os efeitos da
temperatura em minha pele.
Esse pensamento e o fato de que Ellie grita meu nome com a mesma
intensidade que gritou quando eu fui para o Inferno, me despertam do transe.
Eu percebo que estou dentro da casa e que minhas roupas estão pegando fogo,
mas eu não.
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Capítulo 8

“E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue; e sem
derramamento de sangue não há remissão.”
Hebreus 9:22 (Bíblia Sagrada)

As Crônicas de Kat:
Lullaby

Piatra Neamt, Romênia
21 de julho de 2016
Anika

Ela que descende da Criadora
E possui em suas veias legado maior que as Estrelas
Criada para ir além da Abominação que a fez nascer
Toma controle daquilo que lhe foi negado
Nasce de novo, de Cinzas
A última de sua Linhagem de Sangue
E se torna Senhora
Herdeira; Princesa
Os acontecimentos do dia fazem aparecer em Ellie seu lado protetor. Assim
que chegamos à casa de Rowan ela alista Valentina e eu. Depois de garantirmos
que Tatiana vista roupas limpas e que Sophie descanse, é a hora de conferir a
situação de Alexandra. A garota ainda está desacordada no quarto de Rowan,
deitada em sua cama, pálida como um fantasma e Juliana não sai de sua cabeceira.
Não preciso olhar duas vezes para notar que colocá-la sobre a cama foi uma ideia
estúpida: é possível ver a mancha preta que se alastra embaixo do corpo dela,
sujando os lençóis cor de rosa e provavelmente o colchão. Ellie olha para Juliana:
– Vá ver sua outra irmã. – Ordena.
Juliana olha para Ellie, surpresa. Vai discordar, mas olhos de Ellie se
aprofundam, lançando pequenas faíscas de gelo, e ela não precisa repetir a
ordem. Ainda assim, quando Juliana passa por ela para sair, cabisbaixa, Ellie
acrescenta falando bem mais baixo:
– Confie em mim.
Quando a porta se fecha, Ellie coloca a caixa de primeiros socorros no chão e
pede ajuda para que viremos o corpo de Alexandra. Isso feito, ela começa a rasgar
o vestido da menina nas costas e pede que eu pegue o soro fisiológico na caixa.
A caixa de primeiros socorros está cheia de ervas e cristais, junto a alguns
produtos médicos. Nem me surpreendo, pego o que foi pedido e uma gaze, e
assim que entrego a Ellie, ela começa a limpeza.
Ellie limpa a espinha de Alexandra com cuidado para não causar mais secreção
do líquido negro. Enquanto faz isso, a respiração da paciente sofre algumas
alterações. Em um momento, se aprofunda. Logo em seguida, se acalma. Quando
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Ellie termina a limpeza e coloca a gaze completamente negra de lado, eu e
Valentina nos aproximamos para ver o que restou. Três buracos estão espalhados
pelas as costas de Alexandra, um próximo ao pescoço, um no meio da espinha e
outro já no quadril. Cada um deles tem o tamanho de uma moeda e ameaça
soltar mais secreção caso seja tocado.
– Que diabos é isso? – Valentina diz, exatamente o que eu estava pensando.
– Digamos que é por onde o parasita saiu. – Ellie responde.
– Eu pensei que o parasita fosse espiritual. – Digo, enjoada.
– E era, mas ele precisava que ela sangrasse para poder sair de sua alma. – Ellie
explica.
– Isso tudo é sangue? – Valentina pergunta estendendo as mãos. Como ela está
inclinada sobre a cama para ver Alexandra de perto, suas mãos estão cheias do
liquido escuro.
Ellie concorda com a cabeça.
– Não cheira como sangue. – Comento.
Ellie encara o corpo de Alexandra como se não tivesse certeza do que fazer em
seguida.
– Sabe como seu sangue é mais escuro que o sangue de um humano e o sangue
de Pierre mais escuro ainda? – Ellie pergunta. Valentina e eu balançamos a
cabeça. – Isso – Ela indica a gaze – é o que acontece quando você é um só com
uma escória do Inferno por meses. O sangue dela é longe de consumível no
momento.
– Mas ele vai voltar ao normal? – Pergunto.
– Já está voltando, eu espero. – Seus olhos de repente se alargam, como se
tomados por uma percepção repentina. – Valentina, você teria um punhal com
você?
– Pergunta idiota. – Valentina diz, tirando da bota um punhal de cabo
vermelho esculpido com diversos desenhos.
– Anika, – Ellie chama. – Garanta que nenhuma vampira está perto da porta
no momento, por favor.
Mesmo querendo ver o que ela vai fazer, eu obedeço. Abro a porta e não vejo
ninguém por perto, mas fico lá, com a cabeça para fora da fresta da porta, por
garantia. Ouço um chiado vindo de dentro e minha cabeça volta para o quarto
como se tivesse vontade própria.
O cheiro de sangue humano toma meu nariz. Ellie fez um corte no próprio
pulso e agora esfrega sobre a pele de Alexandra, onde os buracos estão. Valentina
acompanha tudo com os olhos arregalados. O ato segue por mais de um minuto,
antes de Ellie se afastar e o corte no seu pulso se fechar. Ela parece enjoada por
meio segundo antes de se levantar e ir até a caixa de primeiros socorros. Como
se lembrasse de repente da minha obrigação, volto com a cabeça para a abertura

257

da porta e quase pulo de susto quando vejo Persephone a alguns metros de onde
eu estou.
– Posso falar com você lá fora? – A vidente pergunta, solene.
Pergunto a Ellie se ela ainda vai precisar de mim e quando recebo um sinal de
dispensa, sigo Persephone até o quintal da casa. Três de nós estão no quintal –
Olívia, Kaylee e Tatiana – aproveitando os raios de sol que surgem com
regularidade por trás de nuvens pesadas e escuras. Elas estão deitadas no meio do
jardim, conversando com gravidade. Selene também está no jardim, correndo
atrás do gato de novo. Persephone se senta à porta, distante de todas essas pessoas
e eu me sento ao seu lado, esperando para ouvir.
Persephone fica calada, por muito tempo. Olha para a frente, como se
observasse sua irmã, mas eu percebo que seus olhos estão sem foco. Eu
permaneço parada, esperando. Consigo perceber que o que quer que ela tenha a
dizer é importante.
– Eu finalmente li a profecia, quando vocês voltaram a Bucareste. Não pela
vontade de Rowan, mas eu precisava saber. – Ela diz, quando eu já estou
esquecendo porquê estou aqui. – Tenho um pedido a fazer a você.
– Se for possível... – Digo, me garantindo.
Persephone ainda não olha para mim, mas de repente dispara:
– Tome Selene como sua herdeira. – É seu pedido. – Sei que você não morrerá,
mas a trate como fez com Miranda e Valentina. A treine, prepare para o mundo,
faça dela tudo que ela precisa ser.
– Persephone...
– Me escute. – Ela interrompe, finalmente olhando para mim – Eu não
pretendia contar a nenhuma de vocês sobre o meu Destino. Vocês não merecem
e não entenderiam porque eu faço o que faço. Mas você vem das mesmas
linhagens que eu, Anika, e precisa entender. Eu preciso garantir o futuro de
Selene depois que eu me perder... É minha obrigação.
– Eu ainda não decidi se vou assumir o legado de Deyah. – Digo, porque é a
verdade.
– Não importa. – Persephone decide. – Você vai assumir. Está escrito e todas
as bruxas em Piatra já esperam por você. Querem você como líder e senhora. Eu
não me importo mais que Selene não herde o meu legado, mas faça dela sua
representante mortal. É a única coisa que eu peço, por tudo.
Olho bem para Persephone. Não adianta discutir com ela sobre o que está
escrito, não adianta dizer que quero controlar meu destino. Mas não faço
promessa alguma, ao invés disso foco no que ela disse:
– Você não estará aqui para garantir o futuro de Selene? – Pergunto. – Mesmo
que eu assuma o legado, você tem conhecimento, dinheiro, uma família inteira.
Os olhos de Persephone ficam mais escuros.
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– É isso que eu preciso contar. – Ela explica. – Quando eu tinha um ou dois
anos, comecei a apresentar alguns comportamentos preocupantes. Ações
repetitivas que beiravam a obsessão, frases sem nexo demais até para um bebê,
feitiços fora de hora, pesadelos intensos. Eu dizia coisas que assustavam as
crianças ao meu redor e era a única criança na cidade sem amigo algum.
Conforme eu fui crescendo, esses comportamentos diminuíram. Não porque os
impulsos do meu cérebro pararam, mas porque eu comecei a entender minhas
visões e o que elas significavam. Entendi porque eu tinha aqueles
comportamentos, o Destino era mais violento comigo do que com outras crianças
videntes.
Ela faz uma pausa como se pensasse em como me dizer a verdade.
– Cada pessoa que presenciar nossa batalha final sairá dela com marcas
profundas, Anika. – Ela continua – Mas a alma de vocês já está lá e vocês estão
prontas. Vocês fizeram tanta coisa e viram tanta coisa. Eu, não. Ir ao Inferno ou
ser um portal para o Inferno não vai simplesmente me deixar abalada como
Kaylee ou emocional como Ellie. Vai me destruir, Anika. Vai destruir minha
mente e quem eu sou. Eu sei disso desde que eu nasci, mas eu pensei que tivesse
entendendo... Que pudesse impedir a loucura de chegar e manter minha cabeça
no lugar... Mas desde que Valentina roubou aqueles ossos, eu me sinto me
perdendo aos poucos. E a data na profecia está chegando cada vez mais rápido.”
– “E aquela que Tudo Sabe, perde a si mesma quando a Lua voltar para o
mesmo lugar.” – Recito, da profecia. Talvez eu tenha lido tudo mais vezes do que
Kat.
Persephone suspira.
– Meu décimo nono aniversário. 1º de janeiro de 2017. – Diz, baixinho.
Não digo mais nada e nem ela. Selene vem correndo com o gato no colo e
pede que a irmã pegue um pouco de leite para ele. Me coloco de pé antes de
Persephone.
– Eu pego. – Digo, dizendo com o olhar tudo que me recuso a dizer.
Bucareste, Romênia
2 de agosto
Juliana

Ela que foi Fio solto de uma Linhagem
Estrela solta de Constelação distante
Pedaço intacto de Árvore partida
Ressurge como Muda de uma Erva extinta
E Senhora daqueles que vieram com Ela e Antes dela
Receptáculo, Ramo
– Não, não. Não dá. Eu desisto. – Alexandra diz, jogando o caderno de lado.
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– Está dentro de você em algum lugar. – Louise insiste. – É só tentar buscar
nas profundezas de sua mente.
– Só porque o parasita sabia, não quer dizer que eu sei.
– Se a sua língua já falou romeno antes, ela consegue falar romeno novamente.
As duas estão conversando em francês – a única língua além do inglês que
Alexandra foi ensinada desde que era um bebê. Minha mãe sempre disse que
quem não sabe francês é aculturado. Que falar apenas inglês, a língua mais fácil
do mundo é coisa de crianças mal-educadas. Ela tinha mais medo de que
fossemos burras, do que de que estivéssemos mortas.
– Desista, Louise. – Digo, me levantando – Se nada der certo, nós a
abandonamos na cidade e deixamos que ela tente até conseguir se comunicar
sozinha.
Alexandra parece ofendida pela sugestão, mas Pierre vai em sua defesa:
– Se a maior parte da população fala inglês, eu não vejo sequer um bom motivo
para aprender romeno.
– Significação cultural? Necessidade de compreender as expressões
idiomáticas? – A voz de Kat sobressalta todo mundo no quarto.
Pierre se levanta da minha cama como se ela estivesse pegando fogo, Alexandra
abaixa a cabeça e se aproxima da escrivaninha, dominada pela presença de Kat.
Louise e eu nos entreolhamos e sorrimos.
– Quando visitamos um lugar queremos mais do que apenas nos comunicar,
Pierre. – Louise responde – Queremos explorar, entender.
Pierre revira os olhos.
– Quem de nós foi criado por Kat mesmo? – Ele pergunta.
– Tecnicamente, todo mundo neste quarto exceto por Alexandra. – Respondo.
– Ela é jovem – Kat responde – Ainda há tempo.
Todos rimos, exceto por minha irmã mais nova, que fica introspectiva. Atrás
de mim, na janela, o vento parece ficar mais frio. Tem algo de cansado em Alex
desde que o parasita deixou seu corpo e ela perdeu todo aquele sangue. Mesmo
depois de dias de cama, boa alimentação e até uma sugestão de que tomasse
sangue de vampiro (Ellie que impediu que isso acontecesse), ela se sentiu forte o
suficiente para voltar para Bucareste, mas mesmo que agora esteja próxima de
seu antigo eu, ela não é a mesma pessoa. Não sei porque esperava que fosse.
– Como está a busca pelo céu que sangra? – Louise pergunta quando as risadas
diminuem.
– Na mesma de sempre. – Kat reclama. – Persephone não tem ajudado muito
porque não acha que seja uma boa ideia depender tanto da profecia.
– E ela é a vidente. – Resmungo.
– Eu ainda acho que é sobre o pôr-do-sol. – Alex diz, mais baixo do que diria
se Kat não estivesse aqui – Vocês já viram a cor do céu quando o sol está se pondo
aqui? Parece pegar fogo.
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– Pegar fogo não é a mesma coisa de sangrar. – Digo, enfiando a mão no cabelo
para me ajudar a pensar – O tom do céu que sangra tem que ser menos chama e
mais... Bem, sangue.
– Sim, mas o sangue de quem? – Kat interpõe. – Só nessa casa existem pelo
menos quatro tons diferentes de sangue. Talvez o céu por onde entraremos no
Inferno sangre preto.
Essa frase faz com que todo mundo olhe para Alex ao mesmo tempo e ela se
encolhe com um arrepio. As outras pessoas na sala percebem isso e desviam o
olhar, mas eu o mantenho, até que Alex olhe para mim.
– E como nós saberemos que o céu está sangrando preto em uma noite sem
lua? – Pergunto para Kat, ainda olhando para Alexandra.
– É isso que precisamos descobrir. – Kat responde – O quanto antes.
7 de agosto
Sophie

Ela que não pode ser Tocada
Destruída ou Apagada
Que nasceu como Força, independente de Dominação
Infinita como as Estrelas
Perde entre seus dedos aquilo que não Controla
E se torna uma só com o que despreza
Intangível; Intocável
Depois de me pegar buscando a lua pela janela durante a noite inteira, eu
escapo pela porta dos fundos assim que param de prestar atenção em mim. Ando
pelo campo aberto atrás de nossa casa, até onde uma floresta começa, para deixar
de ouvir os sons vindos do Exército. Festejam meu aniversário como eu sempre
fiz, me enchendo de presentes e dançando a noite inteira. Se deixam perder por
pequenos prazeres. Não percebem que não vejo motivos para festejar até o fim
da guerra e que não podem me dar a única coisa que eu quero...
Quando me sinto completamente sozinha e o único som ao meu redor é o
vento, eu olho para cima. As nuvens cobrem o céu quase que por completo, mas
a lua crescente brilha por cima delas em seu zênite, como nunca brilhou. Posso
sentir a tempestade que nunca vem como se ela estivesse em minhas veias. A
energia de cada uma das criaturas que escapou pela ruptura toma o céu e o
escurece. O céu não é o campo de batalha, mas a fumaça sempre chega até lá no
fim da guerra.
Olho para a lua como se pudesse olhar para dentro do Inferno pela fresta e
ergo o nariz presunçosamente. Sinto vontade de gritar "ME TOQUE! ME
DESTRUA! PROVE QUE É UMA FORÇA MAIOR QUE EU E QUE TEM
CONTROLE SOBRE TODAS AS COISAS MALDITAS DO UNIVERSO!",
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mas as palavras nunca saem. Elas estão presas no meu coração, o enegrecendo e
sobrecarregando. A tempestade. Eu não quero a morte, eu quero paz. Essa guerra
tem durado tempo demais e já tirou demais de mim. Estou cansada de ser
lapidada pela minha própria indestrutibilidade. E definitivamente me cansei de
palavras vazias sobre uma guerra qualquer.
Não se tira algo de mim duas vezes e permanece incólume. Se a imortalidade
é minha maldição, eu estou disposta a ser a última de pé. Se eu sou poderosa
demais para ser tocada por você, eu sou poderosa o suficiente para causar o fim
do mundo. E se isso é o que é necessário para conseguir minha vingança, é
exatamente isso que eu farei.
12 de agosto
Eleanor

Ela que é Canção
Que Entende, que Vê, que Indica
Tranca das Estrelas
Subjugada pelo peso de seu próprio Coração
Ama almas condenadas a só entender a Adoração
E se torna prisioneira de suas próprias Feridas
Chave; Réquiem
– Nós precisamos contar a elas, não precisamos?
Não respondo de imediato. Permaneço com os olhos fechados e o rosto virado
para o céu. Deixo que os raios de sol tomem meu corpo, o aquecendo. Não me
importo que esteja suada ou que esteja tão quente que fico um pouco tonta. A
sensação é boa. O calor me deixa confortável. Meus dedos se entrelaçam na grama
embaixo deles e me impulsionam um pouco para cima, me deixando centímetros
mais perto da luz e do calor. Eles fazem com que eu me sinta mais viva.
Dedos frios tocam meu braço, onde eu sei que uma veia se destaca, e de
repente eu me torno consciente do meu redor. Da presença de Kat. Do olhar de
Kat. Seu olhar adorador que vê na minha imagem algo que eu não consigo
compreender e não poderia descrever. Seu olhar me deixa fria. Faz com que
correntes geladas atravessem meu corpo. Eu queria que ela entendesse o que me
faz sentir. Queria que nos sentíssemos do mesmo jeito.
– Precisamos. – Digo, sem abrir os olhos. Seus dedos contra minha pele já
indicam como ela olha para mim, não preciso ver seus olhos.
– Você acha que elas vão entender? – Kat pergunta, a voz falhando – Que fará
sentido para elas?
– Depois de tudo que aconteceu? – Digo, me segurando para não tremer com
um calafrio. – Duvido que se importem.
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Kat tira a mão de mim e suspira. Aproveito para me deitar contra a grama
macia e relaxar à luz do sol.
– Sei que estou sendo paranoica. – Ela diz, muito tempo depois – Mas Ellie,
eu continuo vendo os designíos do Destino se desenrolando na minha frente e
isso tem me dado uma sensação de impotência como nunca experimentei antes.
Eu não quero perder mais ninguém. Não quero que o Exército se separe quando
tudo terminar, justamente por consequência da guerra.
Uma leve irritação atravessa meu corpo. O desejo cortante de ficar sozinha,
com meus próprios pensamentos, misturado à raiva de ter que ajudar Kat
novamente. Eu não quero ajudar Kat, não quero dizer que vai ficar tudo bem,
não quero tirar dela medos e dúvidas. Tenho meus próprios medos e dúvidas,
muito mais intensos que os dela, naturalmente. Quero dizer tudo isso a ela, mas
qualquer sentimento ruim evapora quando abro os olhos e ao se adaptarem a luz
a primeira coisa que eles veem é ela. Olhando para mim de cima, com o rosto
inclinado na minha direção e os cachinhos caindo sobre a bochecha.
– Cada uma de nós está lutando contra os próprios demônios. – É o que
respondo, quase sem me mexer. – E algumas podem perder.
– Eu queria poder destruir todos eles com as próprias mãos. – Ela diz, suave.
– Katerina, se você pudesse vencer todas as guerras sozinha, não precisaria de
um Exército.
Kat suspira novamente. Então se deita ao meu lado e abre um sorriso na minha
direção.
– E quanto a você? Quais são seus planos para depois da guerra?
– Não tenho plano algum. – Minha voz soa firme.
– Nenhum?
– Não.
– Então não me deixará? Nunca?
Como responder a isso? Com o que desejo? Com a verdade? Com o que ela
quer ouvir?
– Não está escrito que farei isso. – É o que consigo dizer.
– Arg. – Kat resmunga, franzindo o nariz. – Não suporto mais esta frase.
– Então paremos de falar sobre o futuro e sobre o Destino. – Peço. – Pense no
aqui e agora, Kat. Hoje é um dia lindo, você não tem coisa alguma a fazer e mais
de um mês até que a batalha final aconteça.
Kat concorda com a cabeça e fecha os olhos aproveitando o sol como eu fazia
há alguns minutos. Fico a observando de olhos fechados, como um anjinho de
afresco, inocente como quando dorme. Meus sentimentos por ela mudam
quando ela está assim. É algo na vivacidade de seus olhos e sua expressão, a
maturidade de quase 172 anos além do que aparenta ter que me fascinam e
atraem. Toco seu rosto e afasto um cacho para o lado. Ela abre os olhos, não por
causa do toque, mas por meu pulso estar tão próximo de seu faro.
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Aqui está. Meu pequeno demônio. Minha Katerina.
21 de agosto
Valentina
Ela que é Sol, Areia
Que percorre o Topo ao Fundo de uma ampulheta
Dona de pureza amedrontada, derrama Sangue sobre as Estrelas
Sem nunca errar o Objetivo que almeja
E se torna a Dominante
Lado Escuro, Yang
Eu posso sentir a caixa vibrar quando atravesso o portãozinho até a entrada a
mansão.
– Bruxa idiota. – Resmungo, realocando a caixa para trocar a campainha.
Persephone abre a porta e toma a caixa de mim antes que meu dedo alcance o
botão.
– Ei, calma aí. – Reclamo, a seguindo para dentro da casa.
– O que você ainda quer? – Ela pergunta sem se virar para mim, andando pelo
longo corredor, agarrada à caixa de sapato como se fosse um objeto vivo que
precisa proteger a qualquer custo.
E ela é quase isso.
– A confirmação da sua parte do combinado. – Respondo.
Persephone se vira e seus olhos faíscam roxo na minha direção.
– Venha comigo. – Diz.
A sigo até a sala de estudos no fundo da casa. Uma pontada corta meu corpo
ao entrar ali. É a primeira vez que volto à sala desde que Miranda morreu. Aquele
lugar era o preferido dela em Bucareste, foi onde ela descobriu tantos dos
segredos que me contou... Segredos que me fizeram roubar o corpo da mãe de
Persephone e estar aqui agora, fazendo a última coisa que preciso fazer antes da
batalha final.
Persephone vai até uma cômoda do outro lado da sala e pega um chaveiro.
Segue então para um armário e faz sinal para que eu me aproxime, tudo isso sem
largar a caixa de sapatos. A segura com tanta força que partes de seu braço perdem
a cor. Queria poder dizer que me importo em ter causado tanto sofrimento a ela.
Mas não. Eu não sinto nada. E não vou sentir de novo. Essa parte eu aceito sem
dificuldade.
O armário é aberto e dezenas de frascos de vidro com amostras de sangue se
mostram diante de nós. O sangue é escuro, o vermelho quase imperceptível sem
a luz do sol para iluminá-lo. Todas as amostras estão identificadas, mas não com
nomes, com localizações. Foram obsessivamente organizadas por proximidade
geográfica e eu consigo ver muitos países que visitei e alguns que não tive a
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oportunidade. Estico a mão e pego um vasinho que diz ser do Quênia.
Persephone me observa admirar a amostra antes de suspirar com impaciência.
– Eu vou precisar beber tudo isso? – Pergunto, colocando a amostra no lugar.
– Você com certeza já bebeu mais que isso. – Ela responde.
– Não de sangue de vampiro.
– Se você quiser representar todas essas almas em sua liberdade, precisa fazer
beber tudo isso de sangue de vampiro. – Ela confirma, dando de ombros.
– E onde está a dela?
O olhar de Persephone se anuvia. A dureza que demonstra diminui quando
ela pensa em Miranda. Miranda era a única pessoa do Exército por quem
Persephone possuía carinho e mesmo que sejamos idênticas, ela certamente não
vê minha irmã em mim.
Ao invés de pegar o pote com as mãos, ela toca o pequeno crucifixo com as
doze pedras que carrega no pescoço. Uma amostra de sangue vem voando na
direção dela e para diante de seus olhos. Fico observando ela encarar o frasco por
quase um minuto, antes de soltar o crucifixo e pegá-lo no ar. Passa ele para as
minhas mãos imediatamente, como se ele estivesse pegando fogo.
– As amostras de Naomi e Charlottie também estão aí, apesar de eu duvidar
que Naomi possa ser salva no Inferno. – Ela diz, ansiosa para encerrar o assunto.
– O que isso quer dizer? – Pergunto, franzindo o cenho.
Persephone vai responder, mas depois dá de ombros. Abre a caixa que carrega
apenas um pouco para conferir os ossos e então faz como se fosse sair.
– Feixe a porta ao sair. – Ela diz, já se encaminhando para a porta.
– Persephone. – Chamo, de onde estou – Onde estão as outras dez amostras?
Persephone olha para mim apenas de relance antes de abrir um sorriso
misterioso para a luz do sol lá fora.
– Onde eu preciso que estejam.
28 de agosto
Louise

Ela que fez de si Fonte
Que buscou Conhecer, Que quis Transformar Estrelas em pó
Malditos sejam dos Frutos de seu Poder
Indignos sejam os que Condenam quem Fez
Da Noite se veste e A Noite se Torna
Origem; Árvore
Quando eu finalmente consigo convencer Juliana a deixar Alex e Pierre
sozinhos e vir até meu quarto para conversar, já anoiteceu. Eu sei que ela pode
prever qual o tema da conversa. O que ela não esperava era encontrar uma caixa
de papelão cheia de coisas da minha antiga casa sobre minha cama.
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– Mon Dieu, Lulu! – Ela pega a boneca que estava sobre a caixa nos braços e
aperta como fazia quando era um bebê.
Eu rio de como o francês sai dela naturalmente. A boneca de porcelana está
nua e descabelada, além de metade do seu cabelo e rosto terem sido pintadas com
tinta para tecido quando eu tinha oito anos. Não sei porque Juliana era obcecada
por essa boneca quando era criança e porque continuou a falar dela quando saiu
de nossa casa, mas ela pode ficar com a boneca agora. Agora ela pode ficar com
tudo.
– Foi esperto da parte de mamãe colocar Lulu junto dessa caixa. Ninguém
pensaria que isso também estaria aqui dentro. – Pego a caixa de joias de dentro
da caixa e os olhos de Juliana se arregalam.
Todas as joias que minha mãe ganhou nos anos de casamento estão ali dentro.
Incluindo brincos de topázio que ficam lindos em Juliana. Minha irmã está tão
surpresa por ver aquilo ali que nem se move enquanto eu coloco os brincos em
sua orelha. Ela aperta minha boneca contra seu corpo com uma mão e com a
outra toca os brincos. Juliana é rica, todas nós somos. Mas isso aqui é um tipo de
riqueza diferente. Era a riqueza que ela via de longe quando era criança, a riqueza
que sua mãe cobiçava e dizia ser seu direito. Os olhos dela estão fixos em algo
atrás de mim, me viro e percebo que ela está olhando seu reflexo em minha
janela. Quando me viro de volta, ela está de pé, Lulu foi jogada no chão e ela
tenta tirar os brincos, horrorizada.
– Juliana, não. – Peço.
– Louise, isso é seu. – Ela responde, ainda arrancando os brincos.
– Agora. – Eu lembro. – Em trinta e três dias, nada mais será meu. Nem o que
nasceu comigo.
Suas mãos param em sua orelha e seus olhos escurecem.
– E você está resignada? – Ela diz, com uma expressão de nojo. – Aceitou?
Como Charlottie?
– É completamente diferente de Charlottie. – Eu respondo. – Quem morrer
na batalha final vai mudar todo curso da história, Ju.
– Não a história que o Destino escreveu. – Juliana lembra. – Ela sempre disse
que tudo que está acontecendo ia acontecer.
– Não faz diferença. – Dou de ombros. – Eu não me importo com o que está
ou o que deixa de estar escrito. Eu me importo com quem eu sou e o que eu
preciso fazer. Se eu não voltar – se eu me tornar como a escuridão da noite -, eu
quero garantir você fique bem.
Juliana cai na cama com um bufo.
– Louise, eu sei me virar. – Ela resmunga.
– Sei disso, acredite. – Lembro. – Mas eu ainda sou sua irmã mais velha e ainda
prometi que te daria tudo que é seu quando chegasse a hora. Juliana, a hora é o
próximo dia 30 de setembro.
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– Onde você quer chegar?
Olho nos olhos dela.
– Eu sou a Fonte, você o Receptáculo. – Recito.
Juliana aperta os olhos, confusa, mas parece entender em minha expressão.
– Seus poderes? – Ela pergunta.
Balanço a cabeça.
– Não é como se fosse sobrar algo em meus ossos. – Digo. – Você deve ser a
muda, deve fazer florescer o que sobrar de mim.
– Pare com isso. – Juliana pede.
– Não tente evitar isso, irmã. É como deve acontecer. E eu quero que você
esteja pronta.
Existe algo nos olhos de Juliana que eu não sei se interpreto da forma correta.
Sei que ela não quer me perder, não quer que eu morra, mas ela quer isso. Quer
meus poderes e meu legado. Eu me estico para a caixa e tiro alguns cadernos
antigos de lá de dentro. Todos eles têm joias escondidas em seu interior. Era
como minha mãe trabalhava: Transformava todo seu dinheiro em joias e
mantinha muitas escondidas onde poderia pegar e desaparecer no segundo
seguinte.
– O legado das Delacrois. – Digo, entregando um dos cadernos a Juliana. –
Você deve estudar isso, deve entender os poderes que terá, antes de recebe-los.
Não precisa contar a ninguém que isso vai acontecer, pode contar com cobertura
minha, caso queira estudar sozinha.
– Eu me sinto roubando. Tomando algo que não conquistei. – Juliana diz,
hesitando.
– Você é a minha única parente de sangue viva, Juliana. – Eu lembro. – Pelas
leis de qualquer país, tudo que eu tenho é seu quando eu morrer.
– Isso não é exatamente verdade. – Ela rebate. – Você tem outras nove irmãs
vivas.
– E elas tem suas próprias heranças. – É a minha vez de dizer, cansada desse
vai e vem. – Escute, quero que você use as joias também. Todas e cada uma delas.
– Tenho outro caderno no colo e puxo um colar com pedrinhas que parecem
mudar de cor dele. – Você precisa voltar para Nova Orleans e confrontar sua
mãe. Mudar o que ela tem feito com os Apreciadores, evitar que ela tenha poder
contra vampiros ou que controle qualquer sombra que restar nessa dimensão. É
uma batalha que eu quero que você trave, por mim.
Essas palavras parecem acalmar Juliana e fazer que ela aceite seu Destino. Ela
concorda com a cabeça e distraidamente toca a pedra de água-marinha, em uma
saudação de guerra. Faço o mesmo e acabo batendo as pedrinhas do colar que
seguro contra o quartzo. O som do choque parece ressoar por todo quarto e eu
observo com atenção o colar que tenho nas mãos. É um colar antigo com muitas
pedras diferentes em toda extensão da corrente. Elas têm tom de azul, verde e
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amarelo, mas todas parecem brilhar com o tom de vermelho da maioria das
pedras. O colar é uma daquelas joias artesanais que têm nome, de tão antigo que
é: Aurora.
Pulo da cama e Juliana se sobressalta.
– O quê? – Ela pergunta, mas eu já saí do quarto e estou descendo as escadas.
Aurora. O céu que sangra.
9 de setembro
Olívia

Ela que conhece as Escrituras
Todas elas, Novas, Antigas e Mortas
Ela que Cria e que Compõe
Possui em suas mãos o que Constitui as Estrelas
E se deixa Voar para Longe, sem Retorno
Peregrina; Freira
O termo “América do Sul” me acorda. Não sei quem disse e levo alguns
segundos para entender onde eu estou, mas a ideia de casa me desperta
repentinamente de um pesadelo.
– Chile e Argentina. Algumas pragas têm surgido na área nos últimos dois
anos, nada particularmente Infernal, mas assustador de qualquer forma. Porto
Williams no Chile parece ter tido eventos mais sérios, com pessoas sangrando e
caindo mortas no meio da rua e esse tipo de coisa. É a cidade habitada mais
meridional do mundo, é claro que os eventos celestes infernais atacam a cidade
com mais força.
Agora eu estou completamente acordada. Dormi na sala, em cima de um dos
cadernos onde a profecia foi escrita, tentando encontrar alguma citação aos países
do sul e a aurora austral. Sophie parece ter encontrado alguma coisa apenas agora,
quando já amanheceu e a lê em seu celular para Kat, Ellie, Kaylee e Persephone.
Algo parece vibrar dentro de mim, com lembranças.
– A cidade habitada mais meridional, talvez, mas não o lugar. – Eu digo,
sentada onde estou – Como andam as bases de pesquisa na Antártica?
Persephone pisca.
– O que você quer dizer? – Ela pergunta.
Vou responder que não tenho certeza, mas meu sonho passa diante dos meus
olhos, sendo lembrado com clareza. Fecho os olhos e permaneço onde estou, sem
dizer nada. Vejo gelo derretendo sob gotas de sangue quente, casacos jogados no
chão, o chão tão claro que reflete o vermelho escuro do céu. Tudo é vermelho.
Gritos de vozes conhecidas tomam meus ouvidos. Então vem a luz e o calor. É
como fogo branco descendo do céu. Calor branco destruindo o frio vermelho.
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Tão intenso que parece cortar o tempo e o espaço em dois, transformando um
mundo em outro.
– Que diabos foi isso?
O grito de Sophie me desperta. Eu dormi de novo? O que aconteceu? Estou
no sofá e Kat está sobre mim, conferindo minha testa e meus sinais vitais. Acho
algo de engraçado nisso e me lembro de que dia é hoje.
– Feliz aniversário, Kat. – Digo.
Kat franze a sobrancelha e eu me pergunto se lembrei do dia errado. Mas a
lógica está voltando, aos poucos e eu sei que não, hoje é 9 de setembro.
– Isso vai soar estranho. – Persephone diz, aparecendo atrás de Kat. – Mas eu
acho que você acaba de receber um presente de Deus.
15 de setembro
Kaylee

Ela que foi Abandonada, Traída, Rechaçada
Se veste de Vingança e Trai aqueles a quem queria permanecer Fiel
Amaldiçoando a si mesma e as Profundezas de quem É
Transformando-se em sua Própria Ruína
Dona de sua própria morte
Angústia; Amaldiçoada
Começo a fazer as malas apenas para não ter que ficar lá embaixo, planejando
a viagem. Como as meninas podem estar tão animadas para ir para a Antártica
para uma guerra que vai matar algumas das que sobraram de nós? Entendo que
este é momento que muitas esperaram por mais de um século e agora ele está
apenas a quinze dias de distância. Mas isso é assustador e é assim que eu fico,
assustada. Não ansiosa, definitivamente não ansiosa.
Respiro fundo enquanto estou colocando uma blusa na mala. A porta do meu
banheiro é chutada e eu salto, antes de me encolher. Lembro de um conselho
que Ellie me deu: Atrair toda a raiva que tenho por ela estar viva, transformar a
raiva que tenho da Morte em raiva dela, porque tudo que ela é no momento é
um soldado da Morte. Eu não preciso ter medo ou me sentir culpada. Se ela tem
raiva de mim é isso que eu preciso ter dela também. Raiva.
– O que você quer? – Pergunto, me aproximando da porta, mas sem abri-la.
– Sair daqui. – Amelie sibila do outro lado da porta.
– É, não vai acontecer. Eu estou pensando no que fazer com você antes de ir
para a Antártica.
– Antártica? – Ela pergunta, o tom raivoso.
– É onde a batalha final vai acontecer. Vamos para lá amanhã. – Não sei
porque estou contando isso a ela, mas não me incomodo em dizer.
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Ela está presa no banheiro por muito mais que algumas fechaduras. Ser uma
bruxa e ter mais duas bruxas do seu lado é de grande servetia.
– Me leve com vocês. – Ela parece ter se aproximado mais da porta e agora a
esmurra.
– Você enlouqueceu? – Pergunto.
– Não, mas você está enlouquecendo e sabe disso. – É a resposta cruel dela. –
Me deixe ir, Kaylee. Deixe a Morte fazer parte disso.
– Cale a boca.
– A Morte deseja você do lado dela. Quando a guerra acabar e você não tiver
para onde ir. Venha comigo. Não se deixe se perder ou viver em angústia.
Percebo que vai ser impossível ficar no quarto. Resolvendo que compro as
roupas que precisar em algum aeroporto, enfio as roupas que estão sobe a cama
na mala de qualquer jeito e pego a bolsa com itens pessoais. Amelie parece notar
que eu estou deixando o quarto e diz, assim que eu abro a porta, alto o suficiente
para todo o prédio ouvir:
– Ainda não acabou. Não acaba até a Morte dizer que acabou.
Ilha do Rei George, Antártica
30 de setembro
Tatiana

Ela que foi morta pelo Fogo, sem que Queimasse
Que nasceu de Chama que tentaram conter
Se Transforma, Renasce, Se torna Nova
Não como Fênix por não ser Cinzas
Mas como Estrela que Queima por Milênios
Vê tudo que Estava Escrito
Sem ter como Reescrever
Olho; Fogo
Quando a noite chega, o vento para. É assim que sabemos. Às seis da tarde do
dia mais escuro, do ano mais escuro, o céu que sangra se torna mais denso e o
vento para como se o frio estivesse suspenso naquele momento.
As onze – Kat, Ellie, Sophie, Anika, Valentina, Kaylee, eu, Juliana, Louise,
Olívia e Persephone – deixamos o abrigo assim que isso acontece, Alexandra e
Pierre permanecendo seguros. Nos surpreendemos. Está quente. Não quente o
suficiente para derreter o gelo sob nossos pés, mas quente o suficiente para que
tiremos os casacos. E fazemos isso, deixando todo eles caídos na entrada do abrigo
no qual moramos por quase duas semanas.
Caminhamos em silêncio, introspectivas, em formação. Persephone vai à
frente, testando o solo. Um trovão ressoa no céu e todas nós paramos ao mesmo
tempo, no lugar certo. A formação é tão precisa que não precisamos reagrupar
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nada. Já estamos onde deveríamos estar. Persephone, Sophie e Kaylee formam
um triangulo ao redor de nós e Ellie está parada no meio, com as sete que irão
ao Inferno viradas para ela. Ela olha para cima, o vermelho do céu está se
aprofundando e toda aurora parece se reunir em uma simples linha.
– Chegou a hora. – Ela diz, a Kat.
As bruxas começam um canto, de olho fechados e mãos erguidas, evocando
alguma força ou feitiço que não entendo. Uma a uma, nos aproximamos de Ellie
para tomar um pouco de seu sangue. Conforme ela é mordida, ela diz algo a
quem a morde.
– Eu estarei aqui quando você voltar. – Diz a Kat.
– Você foi feita para isso. – Diz a Anika.
– Diga a Miranda que sinto sua falta. – Diz a Valentina.
– Não as guie para a ruptura. A janela é a saída mais segura. – Diz a mim. –
Isso inclui as almas de Valentina.
Me pergunto porque ela disse mais a mim do que às outras. O que ela espera
que eu faça? Por que deposita tanto em mim? Antes que eu chegue a uma
conclusão, já precisei me afastar e Juliana se aproxima, para beber e ouvir o que
Ellie tem a aconselhar.
– Você vai ficar bem.
Louise se aproxima e o ritual se repete:
– Foi uma honra conhecer você.
E então é a vez da última, Olívia.
– Obrigada por entender. – É o que Ellie diz.
Não entendo, mas Olívia sim. Ela balança a cabeça e se afasta com orgulho no
olhar. O canto aumenta e Ellie abaixa os braços cortados para a neve. Seus
ferimentos não fecham e o sangue começa a manchar a neve branquinha,
deixando Céus e Terra da mesma cor. A voz de Persephone se difere do canto
das duas outras bruxas. Quando ela faz isso, o sangue de Ellie se arrasta pela leve
e alcança nossas pernas, subindo por elas e nos agarrando ao chão.
Louise é a única de nós sem sapatos. Suas pernas começam a queimar quando
o sangue a alcança, mas ela não grita. Fecha as mãos em punho e parece erguer
algo. Um soluço corta a noite e eu vejo Juliana chorar, pela primeira vez. Seu
choro tão alto que parece um grito infinito. Louise ergue as mãos para o céu,
concentrada. Seus olhos também se erguem e o azul delicado é tomado
completamente pelo vermelho escuro.
– Os Sinos do Inferno chamado o vampiro à casa para o sono da morte. – Ela
recita, tendo escolhido suas últimas palavras. É Anne Rice. – Ah, a beleza

enternecedora do céu, a beleza da visão dos campanários sombrios. E um curioso
pensamento me ocorreu: O de que a luz do fogo do inferno deveria ser tão
brilhante quanto a luz do sol, e seria a única luz do sol que eu veria de novo.
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Uma lágrima grande e dolorosa de sangue escapa dos olhos de Louise e escorre
até seu nariz, antes de pingar na neve. Minha respiração seguinte acontece já
dentro do Inferno.
Demoro a me adaptar e as coisas que aconteceram entre um instante e outro
voltam a mim como um sonho. Um raio luz branca e quente tomou o espaço e
o tempo e o dividiu em dois, exatamente como Olívia descreveu depois de ter
uma visão. Como descrever a sensação de estar dentro do Inferno? De ser minha
alma, ao invés de um corpo controlado à distância? Eu deveria conseguir, afinal
essa não é minha primeira vez aqui.
A primeira vez foi no dia em que O Fogo subiu da Terra aos Céus. O dia em
que eu subi da Terra aos Céus. Mas quanto mais os dias passam, menos eu
lembro do que aconteceu naquele dia e a essa altura, só me lembro que voltei
cansada e quente e que depois disso não podia mais queimar, mesmo que
colocasse fogo em minhas roupas e meu cabelo. Eu me sentia indestrutível.
Do que eu estou esquecendo? Estou esquecendo de algo, sei disso. Estar no
Inferno é diferente de estar na Terra. Não sou corpórea, sou como uma massa de
lembranças, um amontoado de desejos, uma confusão de sentimentos. Não é
sobre ver, é sobre sentir. E eu estou no Inferno, eu estou em agonia constante,
queimando e sendo assombrada pelas almas amaldiçoadas e pelos erros que
cometi... Ou eu deveria estar. Não me sinto assim, me sinto tranquila e em paz.
Como se finalmente reconhecesse uma parte de mim que foi removida, para em
seguida ser transplantada de volta, mas restaurada, diferente. Eu não estou
queimado. Eu sou o Fogo. Eu não sou Queimada. Queimo.
É isso.
Sinto as energias ao meu redor e consigo identificar todo mundo. Todas as
dez. Não. Não são dez. São nove. Naomi não está aqui. Onde está Naomi?
“Não importa.” É Kat, é a energia de Kat. A voz é minha porque é minha alma
e minha cabeça, mas estamos nos comunicando.
“O quê?”

“Não importa onde Naomi está agora, Tatiana. Tire quem você puder daqui,
por favor. Ache a saída.”
“A saída está logo ali”, penso. “Ali, no fio vermelho em meio a todo branco e
preto. A brisa em meio a todo calor.” Noto que as energias estão todas
violentamente agitadas. Em agonia, elas estão em agonia. As nove energias que
reconheço estão em agonia e mais milhares de milhões de energias ao meu redor
também estão em agonia. Em uma agonia crescente. Eu sinto, mas não sou
afetada por essa agonia.
“Os vampiros estão vindo.” Soa a energia de Valentina. “São muitos, Kat. Não

tem como passar todos pela janela.”
“Use a ruptura.”
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“NÃO”, grito. É como se tudo fosse o grito agora. Como se toda minha
existência houvesse se transformado no grito. “NÃO. ELLIE DISSE PARA NÃO

USAR A RUPTURA.”
“Ela precisa, Tatiana. Se Valentina não libertar todos, sua alma vai ser
destruída.”
Uma energia entra e sai do meu campo de conhecimento. É Persephone. Era
Persephone. Não sei se ela ainda está aqui ou como o tempo funciona aqui.
Tento me concentrar.
“Mas é perigoso, Kat. Eles têm sombras controlando a ruptura. Se Valentina
for até lá ela pode ser destruída também.”, eu digo.
Uma das energias para. Congela como se tivesse se tornado de ferro. Como se
tivesse queimado. Todas nós parecemos perceber isso ao mesmo tempo. As outras
almas se acalmam como se a morte tivesse as fortalecido para ver além da agonia.
Três almas escapam pelo buraco vermelho.
Reconheço quem ficou, Kat, Valentina e eu. Miranda e Charlottie também
estão aqui.
“Ellie sente sua falta, Miranda.” Penso. “Sophie sente sua falta, Charlottie.”
Elas não escutam porque sentem dor demais. Estão sendo queimadas e
torturadas há tanto tempo. Elas merecem paz.

“Elas merecem paz. E eu vou dar exatamente isso a elas.”
Valentina se move em direção à ruptura carregando centenas de energias com
ela, incluindo as de Charlottie e Miranda. A ruptura é um buraco como o buraco
vermelho que é a janela, mas é escuro, negro como a noite. Não existe noite no
Inferno. Mas existem estrelas.

“Digam a Ellie que nós sentiremos sua falta. E pensaremos nela para sempre.”
Valentina enfrenta a ruptura com um empurrão de energia, sendo atacada por
duas sombras assim que começa a atravessá-la. “A DEIXEM EM PAZ”, minha
energia grita, fazendo com que as duas sombras queimem em uma bola de energia
vermelha.
A energia de Kat faz algo que eu não entendo. Se move como se estivesse se
afastando da ruptura, apenas para voltar com força, atingindo a ruptura em cheio
e empurrando a energia de Valentina e de centenas de almas para fora.
“Deem paz a ela.” Ela ordena, para algo que não se pode ver. “Deem paz a ela

e libertem a alma de cada vampiro da maldição de estar aqui. Eu sou mais forte
que Você, mais Poderosa que Você e Você não pode me tocar a menos que eu o
diga.”
“Katerina.” Não existem paredes no Inferno, mas ela essa voz soa como se
viesse de paredes, como se viesse dos próprios fundamentos do Inferno. “Ainda
crês ser pura?”
“Eu nunca fui pura. Minha alma estava manchada pelo Inferno desde antes
de eu nascer. Mas eu consegui manter luz o suficiente dentro de mim para atrair
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doze das almas mais puras que já habitaram nesse planeta. E todas elas, cada uma
delas, foi Abençoada com pelo menos um Poder que supera qualquer coisa que
o Inferno já tenha visto. E agora Eu Sei. Sei que não podem me destruir a menos
que eu permita. Sei que não podem me tocar a menos que Esteja Escrito. Sei que
não sou o que vocês quiseram de mim, mas o que Nasci para Ser. E eu Nasci para
Ser a Libertadora.”
“Este é o fim dos vampiros. Da vida eterna que tão prontamente aceitou tantos
anos atrás.”
“Isso é entre mim e a Morte.”
“O último inimigo a ser vencido.”
“Tatiana, Vá!” Kat ordena.
Eu fico onde estou. Posso sair quando quiser até o fim da janela. Ellie me
pediu para guiar todas ao lado de fora e Kat não vai sair depois de mim.
“Não podemos lhes conceder paz.” A voz repete. “Elas saíram de nosso

controle. Mas se você quer o fim daquilo que Deyah criou, daquilo que todas
vocês desejaram. É o fim que terão. Vivam como criaturas próprias. Não voltem
se arrastando até nós.”
O buraco vermelho se ergue, maior do que nós duas. Posso notar a energia de
Kat querendo gritar, fazendo exigências, mas é tarde demais. Eles nos expulsaram.
Me surpreendo quando volto à Terra acordada.
1º de outubro
Katerina

Ela que Nasceu, não para Si Mesma
Mas como um Propósito
Pura, Tomada, Negada, Imaculada
Tomou muitos Nomes, dominou Faces
Desconhece Desejo, Identifica na Dor
Salvadora da Criação, Líder da Rebelião
Anjo; Libertadora
Eu sinto como se tivesse sido jogada de um prédio e atingido o chão com o
impacto dos meus joelhos. Caio no chão tremendo de dor e de frio. Ao meu
redor, minhas ex-vampiras estão nas mesmas posições ou abraçadas, tentando se
ajudar. Muitas estão chorando. A formação não mais existe, a guerra acabou.
Somos humanas. Ou algo próximo a isso. Somos sete.
Me coloco de pé rapidamente e olho em volta. Dois corpos estão sobre a neve.
Um cercado de sangue, outro queimado. Corro até eles e me atiro na direção
deles, as lágrimas escorrendo por meu rosto antes que eu possa controla-las.
Agarro os dois corpos, mesmo o ainda fumegante de Louise e começo a recitar
feitiços, magias de alma que tinha jurado nunca fazer. Qualquer coisa, qualquer
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coisa. Preciso delas vivas ou pelo menos em paz. O Inferno disse que não pode
lhes dar paz, mas elas merecem isso. Merecem paz.
Ouço meu nome ser gritado, mas não respondo. Reconheço as vozes que
chamam, afastadas e se aproximando. Me tocando e tentando me afastar dos
corpos. Tentando me consolar. Persephone grita que eu pare com os feitiços, mas
não paro. Um par de olhos surge à minha frente e então o mundo para. Ou
melhor, congela.
– Kat. – Ellie chama. Meus olhos reconhecem seu rosto e eu solto os corpos
para abraça-la. Ela me abraça como se fosse a primeira vez. Deus, é a primeira vez?
– Kat. – Ela repete, sussurrando. – Nós não somos sete. Somos oito.
Me afasto, surpresa e olho para cima, para as humanas e bruxas me olhando
com atenção, surpresa ou carinho. Olhos cheios de sentimentos. Nove pares de
olhos contando os de Ellie. Um par é roxo, então não são importante. Mas os
outros são da cor certa. E são oito. Não sete, como a profecia dizia.
– Ainda não acabou. – Sophie diz, entredentes.
Não. Não acabou.
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Capítulo 9

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. É aquele que é mais
adaptável à mudança.”
Leon C. Megginson

As Crônicas de Kat:
Afterworlds

Bucareste, Romênia
7 de outubro de 2016
Sophie
Minhas mãos apertam o peitoril da janela com tanta força que os nós dos
dedos ficam brancos. Elas suportam todo meu peso quando eu me inclino para
frente, sentindo o vento contra meu cabelo e o cheiro do orvalho. Se os céus
estão chorando, eu não preciso chorar. Se a natureza continua se movendo, dia
após dia, noite após noite, eu também posso.
Por isso escolhemos o nascer do sol.
– Sophie? – Ouço a voz de Kat pela porta aberta – Estamos prontas.
Me afasto da janela e olho para Kat, cuja energia toma meu quarto inteiro. Kat
parece ter crescido depois que tomou sua alma de volta, se expandido. Mesmo
agora, usando preto pela primeira vez desde que a conheço, com o cabelo preso
em uma coroa de tranças igual à que eu uso, ela não se mostra menor. Ela emana
poder.
Pego a pequena urna que parece pesar uma tonelada sobre a minha mesa, e
sigo Kat para fora de casa. Lá fora, as outras seis restantes do Exército nos
esperam. Persephone, Pierre, Alexandra e Rowan queriam vir prestar suas
homenagens também, mas um não de Kat foi o bastante. Este funeral é nosso. É
daquelas que compartilhavam do sangue das que se foram. Daquelas que lutaram
ao seu lado.
Minhas mãos tremem e a urna se balança enquanto eu ando, fazendo a
pequena pedra de lápis lazuli balançar de um lado para o outro. Apenas duas
urnas carregam os restos mortais de suas donas: A de Louise, que Juliana carrega
contra o peito e a de Valentina, que Anika afasta do rosto para não deixar
molhar. As de Charlottie – que está comigo – e de Miranda – com Ellie – estão
vazias, apenas com as suas pedras. Nós nos desfizemos de seus restos mortais antes
de pensar em um funeral. Antes que a maior parte do Exército pudesse sentir o
luto em sua forma mais profunda. Naomi não tem uma urna, não porque não
sintamos sua falta, mas porque Kat está convencida de que ela não morreu.
Foi-se a época de caminhadas silenciosas e soturnas no Exército. Agora
caminhamos em meio a lamentos e gemidos. A cada cinco passos, alguém para,
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tremendo de frio e esfrega os braços antes de voltar a caminhar. Frio é comum
quando seu corpo é mais quente e vivo do que a de humano comum.
Andamos pela parte desmatada e vazia da estrada até o começo da floresta,
onde costumávamos vir para treinar. Uma árvore antiga, um salgueiro bem
cuidado, possui quatro buracos próximos à sua raiz, ao lado de pequenos
montinhos de terra. Paramos ali, o mais próximo umas das outras que pudemos,
sem formação definida. Não parecemos um Exército ou um Clã. Parecemos um
bando de freiras, ou talvez um bando de bruxas. Oito jovens vestidas de preto
com o cabelo preso em uma coroa de tranças, olhos lacrimosos e almas cansadas.
O sol está começando a despontar do céu, uma linha branca em meio à
imensidão escura e os olhos de Kat têm a cor do salgueiro quando ela dá um
passo à frente e diz, de alguma forma olhando para todas nós ao mesmo tempo:
– Ainda não acabou. Sei que pode ser fraco. Sei que algo acabou naquela noite,
mas... Ainda não acabou. Não acabou para nós, não acabou para elas. Tudo que
nós conseguimos foi conquistado pelo sangue derramado, por nós e por elas. Nós
somos muito mais do que o corpo que habitamos e mesmo que muitas vezes
desejemos mantê-lo eterno e habitar nele para sempre, mesmo quando ele vai
embora, nós continuamos. Infinitos. Nossas marcas continuam na manta do
Tempo, nossas almas estrelas brilhantes do Céu, nosso bem constantemente
vencendo o Inferno, nossa persistência negando direitos à Morte.
“Miranda. Valentina. Charlottie. Louise. Sentimos falta de vocês, mais do que
palavras poderiam descrever. Vocês foram irmãs, amigas e mais que tudo,
guerreiras. Não estaríamos aqui sem vocês e isso é algo que nunca vamos
esquecer, não importa quanto tempo continuemos aqui. Cada uma das centenas
de almas salvas na guerra carrega uma parte de vocês agora. Não é o fim para
vocês. Especialmente não até que eu dê paz a todas vocês...”
– Kat. – Ellie geme, ao meu lado.
A interrupção é tão repentina que faz com que a urna trema na minha mão
com mais força. Kat ignora a reprimenda de Ellie e toma a urna das minhas mãos
com um sorriso compreensível. Não consigo controlar mais as lágrimas ou os
temores. Eles saem de mim em uma torrente, respingando magia. Kaylee, Olívia
e Tatiana de repente estão em torno de mim, me abraçando com força. Apenas
Kaylee tem a minha altura e abraça meu pescoço, então a cabeça de Olívia fica
pressionada contra a minha barriga e o nariz de Tatiana pressionado contra meu
ombro direito. Retribuo o abraço de Olívia, a esmagando contra minhas costelas.
Estou tentando controlar algo dentro de mim ao fazer isso, uma espece de energia
que vem de perto do coração e parece tomar meu corpo.
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Existe algo de diferente nessa ação, nesse abraço compartilhado em lágrimas
ao invés de palavras. Olívia tenta controlar a própria respiração, para que eu
controle a minha, Kaylee mede minha pulsação para se distrair e Tatiana me
aquece, no dia mais frio desde que voltamos da Antártica. É puro, inocente e
mágico. O percebo como algo que nunca tive, algo que nenhuma de nós
conheceu. E em meio a tremores dolorosos e a sensação de que nunca vou me
adaptar à saudade de Charlottie, eu me dou conta de que essa conexão de almas
é muito mais forte que qualquer conexão que tínhamos antes, de sangue.
Quando me controlo o suficiente para que voltemos à solenidade, o céu já está
tomado por um cinza pálido, que só vai amarelar com mais alguns minutos. Me
afasto do abraço com carinho e tiro, do rosto molhado, mechas que caíram da
trança antes de pegar a urna de volta com Kat.
– Você quer dizer alguma coisa? – Nossa líder pergunta, me entregando a
caixinha.
Nego com a cabeça. Juliana, Anika e Ellie fazem o mesmo. Estamos todas com
o maxilar cerrado e os rostos molhados de lágrimas. Juliana é a primeira a colocar
a urna de Louise no lugar. Logo após fazer isso, corta sua mão na árvore e deixa
cair gotinhas de sangue caírem sobre a urna antes de cobrir o buraco. Isso não
foi combinado, mas percebo que faz sentido. As outras três de nós fazemos a
mesma coisa.
Não sei porque sou a última. Talvez porque já tivesse feito isso antes. Já
enterrei o corpo inexistente de Charlottie, já me enlutei por sua perda. Daquela
vez, eu sabia que ela continuava a existir em algum lugar, talvez diferente do que
eu conhecia, mas viva. Dessa vez é diferente? Eu não pude vê-la no Inferno. Quem
pode disse que ela seguiu Valentina para fora, pela ruptura, e então... O quê?
Eu só percebo que estou sangrando sobre a urna há tempo demais quando
Ellie toca meu ombro. Me afasto com um sobressalto e Ellie me abraça com
firmeza. Não choro em seus ombros, esgotada pelo que já chorei, mas ela chora
nos meus e eu permito. Ellie foi minha irmã mais velha por muito tempo e
continua sendo. Ela entende minha dor. Eu entendo a sua.
Kat cobre a pequena cova de Charlottie, ela mesma chorando. Antes de dar
um fim a tudo, nos reunimos em formação, olhamos uma para as outras e
tocamos nossas pedras. As cinco bruxas lançam um pequeno feitiço protetor
sobre as outras, um que mães lançam as suas filhas antes de deixar que elas se
aventurem pelo mundo. Minha mãe nunca lançou ele sobre mim. Charlottie
lançava todos os dias.
O momento se quebra com Kat limpando o rosto e nos viramos ao mesmo
tempo para ir embora para casa, sem olhar para trás. À nossa frente e acima de
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nós o céu está em um lindo tom de dourado e com um pequeno salto de
exasperação, Olívia faz com que olhemos para cima. Um lindo arco-íris está sobre
nossas cabeças, mas em vez de sete cores, ele possui três tons de rosa e um azul
diamante.
13 de outubro
Katerina
Uma esfera de água explode acima da minha cabeça encharcando minha blusa
e transformando em lama as manchas de poeira em minha calça.
– Isso foi longe demais. – Grito, lançando feitiços imediatos que faz a terra sob
os pés de Anika tremer e Juliana tropeçar no ar.
Quando Anika também cai, eu vejo uma ferida violenta se abrir em seu joelho.
Me aproximo para ajudá-la a ficar de pé e ela geme quando o osso volta para o
lugar.
– Não. Isso foi longe demais. – Anika reclama, segurando em minha mão. –
Como você fez isso?
– Uma boa bruxa nunca conta seus segredos. – Eu digo, zombando, mas em
seguida dou de ombros. – Eu aprendi qualquer feitiço relacionado ao ambiente
aos três anos. Não me lembro como faço, apenas faço.
– Exibida. – Juliana resmunga.
Sorrio para as duas e me viro quando ouço os passos de Ellie e Sophie.
– Se vocês três já terminaram de brincar de “Quem é a bruxa mais poderosa?”,
Persephone está aqui para falar com Anika. – Ellie diz, sorrindo.
– Era isso que vocês estavam fazendo? – Sophie pergunta, erguendo a
sobrancelha. – Isso explica porque não me convidaram, seria perder de propósito.
Reviro os olhos e olho em volta.
– Eu só preciso chamar Kaylee e voltaremos. – Eu digo.
– Kaylee voltou para casa há quase vinte minutos. – Ellie me interrompe.
Estou na ponta dos pés e paro no ar. É claro que ela fez isso e fez de forma que
eu sequer percebesse. Tem sido impossível manter Kaylee fora de casa, mesmo
que o que tem feito com que ela se sinta tão mal esteja dentro da casa.
Saímos da floresta em grupo e vamos para a casa em silêncio. Eu me pego
observando a energia das meninas apenas por costume. Desde que voltei a ser
bruxa eu nunca estou não fazendo um feitiço. Tantos sentimentos e sensações,
tantos pensamentos perdidos. A dor dentro delas que não vai embora nunca me
machuca, mas eu estou aprendendo que às vezes não é possível fazer nada pelo
que os outros sentem. Ou pelo que a gente mesmo sente.
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– Bom dia, prima. – Persephone diz, quando vê Anika entrar primeiro. – Bom
dia, meninas. – Completa, para nós.
– Bom dia, tatarasobrinha. – Anika corrige, com um sorriso de lado. – Más
notícias?
Me atiro no sofá e Juliana faz o mesmo. Ellie vai para a cozinha e Sophie se
senta no balcão. Persephone e Anika estão de pé no meio da sala, conversando
animadamente. Eu vejo a semelhança entre elas melhor desde que Anika recebeu
a alma de volta. Quando penso nisso, Selene aparece, saindo do banheiro.
– Nós vamos voltar para Piatra Neamnţ! – A doppelganger exclama, antes que
sua irmã possa fazer – Agora para sempre!
Persephone suspira. Não é a forma como ela contaria a notícia.
– Sério? Vocês vão vender a casa? – Anika pergunta.
– Não. – Persephone discorda. – A sala de estudos torna isso impossível. Nós
a demos de presente para Rowan. Era a casa do irmão delas, afinal de contas.
– Espera. – Anika diz, demorando a se dar conta do que está acontecendo. –
Rowan não pode sair da casa do oráculo. Ou de Piatra.
Persephone respira fundo.
– Você quer se sentar? – Pede.
– Não. – Anika reclama.
– Anika...
– Diga o que você tem a dizer.
Eu percebo antes mesmo que Persephone diga:
– Rowan não é mais o oráculo. Não é mais a vidente mais poderosa de sua
linhagem. E eu perdi todos os meus direitos de nascimento.
– Você não pode estar dizendo...? – Anika mesma se interrompe. – Eu nunca
sequer tive uma visão.
– Porque você não quis. – Eu digo, antes que possa me impedir. – Você tem
bloqueado suas previsões, Anika.
– Kat, eu não posso assumir o lugar de Rowan. – Anika afirma.
– As duas linhagens estão chamando por você. – Persephone diz, implorando
com o olhar. – Bruxas e videntes, todas de Piatra Neamnţ, querem você lá. Para
liderar e para cuidar. E eu sei que você quer isso também. Sei que sabe que seu
coração e alma pertencem àquela cidade.
– Não é justo. – Annie insiste.
– É seu Destino. – É Selene quem diz. Ela está escondida na saia de
Persephone, mas estica a mão para Anika delicadamente. Anika a aceita e olha
para a sua cópia com carinho.
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A cena é estranha, para dizer o mínimo. Há algumas semanas Selene tinha
medo de Anika como tinha medo de pouquíssimas coisas. Agora, olha para ela
como olha a irmã. As pessoas realmente dizem que crianças conhecem energias.
Criança bruxas, então...
– Eu ainda poderia recusar... – Anika sussurra.
– Antes da primeira das três luas sangrentas. – Persephone avisa.
– Isso é amanhã! – Anika reclama. – Por que você não me disse nada antes?
– Porque eu sei que você não vai recusar. – Persephone responde. – Você é A
Princesa, Anika. Pare de lutar contra isso e assuma o que é seu. Você foi para o
Inferno literal. Você merece.
Anika se vira para mim e me olha como se quisesse que eu impedisse tudo.
Sustento o olhar e não digo nada. A guerra foi em nome da liberdade de minhas
meninas. Não importa se elas escolhem passar ela perto ou longe de mim.
Só tiro os olhos dos dela quando ouço a voz de Pierre me chamar. Ele surgiu
pela porta da cozinha e agora me chama para conversar. Ao meu lado, Juliana
acerta a postura e sorri para ele. Quando percebe que eu estou olhando, foca no
forro descosturado do sofá. Eu sorrio.
– Certeza que é comigo que você deseja falar? – Pergunto.
Pierre aperta os olhos, não achando engraçado.
– Sim. – Responde. – Podemos conversar a sós?
Com um suspiro, o sigo até o andar de cima. A família no meio da sala agora
conversa mais baixo e Juliana se levanta, indo para a cozinha.
O quarto de Pierre está um caos. Não sei porque me surpreendo. Parece
natural que o quarto de verdade dele fique desse jeito, depois de mais de cem
anos vivendo como nômade ou prisioneiro. Me sento em sua cama com cuidado
para não sentar sobre nada e fico olhando enquanto ele anda pelo quarto,
falando:
– Me ajude a entender: Qual o meu papel nisso tudo? A última vez em que fiz
algo pela guerra, foi quase dezenove anos atrás, quando fui o portal do demônio
que amaldiçoou Ellie. Eu tenho seguido vocês por todo esse tempo como o
maldito prisioneiro, pensando que ao menos seria morto na guerra, mas a batalha
final já foi ao fim e aqui eu estou. Vivo e respirando. Completamente inútil.
– Se você quer morrer, eu conheço algumas pessoas que compartilham do
desejo. – É minha resposta.
Pierre me lança um olhar cortante e revira os olhos quando eu sorrio.
– Kat. Eu falo sério. – Insiste.
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– Você já pensou que talvez você não seja parte da guerra? – Eu digo. – Que
talvez você seja apenas um bebê nascido no meio dela que deu a sorte de não
precisar fazer parte dela?
– Eu fiz parte dela. – Pierre lembra. – Esqueceu que eu recebi a missão de
matar Ellie? E de fazer com que Tatiana nascesse? Mas eu pensei que houvesse
algo mais. Algo meu a ser feito.
– Algo que você pudesse fazer para nos ajudar e não apenas ser um joguete no
Inferno. – Eu completo, pensando.
Pierre suspira e se senta no meu lado na cama.
– Eu queria acreditar que sou mais seu do que do Inferno. – Ele diz.
– Pierre, você não é meu. – Respondo. – Ninguém mais é meu. E não é do
Inferno também, é apenas seu.
Ele se concentra na parte que não deveria:
– Você realmente acredita nisso? – Pergunta. – Nem Ellie?
– Pierre.
– Você não vai conseguir escapar dos sentimentos dela para sempre, Kat. –
Pierre avisa.
– E você? Vai conseguir fugir dos de Juliana? – Rebato.
O rosto de Pierre escurece e a mandíbula trava.
– Ela sequer pode me tocar.
Sorrio e dou um tapa em seu braço com a mão dentro do casaco.
– Depois de todas as coisas impossíveis que nós fizemos, isso vai ser fácil de
resolver. – Digo, o consolando. – Eu só fico feliz de você ter superado a quedinha
que tinha em mim.
– Você sabia disso? – Pierre pergunta.
– Eu não nasci ontem. – Dou de ombros, e com um suspiro, completo: – E eu
sei que não posso fugir dos sentimentos de Ellie, só queria uma forma de
entender os meus.
Pierre se surpreende.
– Não é mútuo?
– Eu não sei. – Respondo com sinceridade. – Eu não senti por quase duzentos
anos, como eu vou entender tudo que estou sentindo em duas semanas?
Pierre se cala e nós dois ficamos em silêncio no quarto escuro e bagunçado.
Eu não tinha me dado conta de que Pierre é a segunda pessoa que me conhece
há mais tempo. Ele cresceu me conhecendo. Nossos silêncios fazem quase tanto
sentido quanto meus silêncios com Ellie.
– Você acha que algum de nós merece um final feliz? – Pergunto, como só faria
com ele. – Matamos tantas pessoas, fizéssemos tantas coisas horríveis.
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– Katerina, não existem finais felizes para criaturas eternas, porque não
existem finais. – Pierre recita. – Quem sabe o que vai acontecer amanhã? Ou
daqui a cem anos?
– O Destino.
– E você aprendeu sua lição sobre descobrir o que ele sabe.
Sorrio. Eu queria abraçar Pierre, mas prefiro não fazer com que ele combusta,
então simplesmente digo:
– Sabe como eu sei que você faz parte do Exército? Que é mais nosso do que
deles, como você diz? – Pierre olha para mim. Seus olhos são azuis, mas de alguma
forma são olhos Petry. Sempre esqueço que ele também tem meu sangue.
Continuo: – Você escolheu ficar. Sei que você sabe que poderia ir embora, mas
está aqui. Preocupado sobre não merecer seu lugar aqui. A vitória é tão sua
quanto nossa, Pierre.
– Eu sempre vou ser um demônio, Kat. – Pierre diz, derrotado. – Vocês não
estão mais no Inferno, mas eu estou.
– Você é humano também. E como humano tem o único poder que foi
concedido a eles: livre-arbítrio. Use-o com sabedoria.
Piatra Neamţ, Romênia
15 de outubro
Anika
Coloco as mãos sobre a porta de madeira, como se a conhecesse. Como se
pudesse pedir que ela me dissesse o que está acontecendo lá dentro e pedir que
abrisse diante de mim e ela fizesse isso de bom grado. Claro que eu poderia fazer
isso, mas não quero, não ainda.
Olívia toca meu ombro e Selene aperta meu braço, uma de cada lado,
impacientes. Fecho os olhos para não ver seus pedidos.
A primeira lua sangrenta veio e foi embora e eu não fiz nada. Fiquei da minha
cama, a observando com os olhos bem abertos, durante toda a noite. Quando ela
saiu do meu campo de visão, me levantei e fui para a sala, acompanhada por um
fantasma conhecido. Continuei a observando da sala, com a janela aberta e o
vento de outono me fazendo tremer. Não tirei os olhos dela e em cada segundo
que passava, eu sabia que poderia fazer. Poderia recusar meus direitos e validar a
linhagem de Persephone e de Selene. Podia fazer de Selene a garota da previsão
de Persephone. Mas não fiz.
Quando o sol começou a despontar no céu, eu deixei que o Destino falasse
comigo e me permitir ter minha primeira previsão. Quando o dia ficou claro, eu
já tinha empacotado tudo que precisava de importante e estava na sala da casa,
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diante do Exército, implorando para que fossem comigo. Algumas das meninas
queriam ir, mas Kat disse que não. Eu não precisava de um Exército para
conhecer minha família. Elas iriam apenas quando eu estivesse pronta. Repeti o
pedido e apenas Olívia aceitou e foi autorizada a vir.
Rowan nos trouxe em um dos carros de Persephone, já que a dona dele nunca
aprendeu a dirigir e não acha lógico fazer isso em seus últimos três meses de
consciência. Eu disse ao antigo oráculo que não queria sua casa, e que ela podia
fazer o que quisesse com ela. Rowan se mudou para Bucareste para estudar,
começará um curso na faculdade. Disse que estaria pronta para me ensinar o que
eu precisasse em minha nova função. Eu podia ver uma tranquilidade dela, a
leveza de ter sido libertada de sua sina, de seu Destino maior. Algo que
Persephone nunca teria. E nem eu.
Me instalei em um hotel no centro e por onde passava, bruxas me saudavam e
sorriam. Antes que eu pudesse tomar um banho e planejar minha vida, uma
mensagem chegou: O conselho de bruxas esperava por mim. As bruxas e as
videntes mais importantes da cidade me aguardavam num salão no subsolo do
museu. Ou como Sophie me descreveu quando veio até aqui para pedir às bruxas
que nos deixassem ficar, um centro de convenções para uma família tão antiga
quanto a própria cidade.
Minhas mãos pressionam a madeira com mais força. É de uma árvore de
tramazeira, madeira vermelha. Sábias são as videntes que se cercam de
tramazeiras. Bem-aventuradas aquelas que temem o Destino. Malditas aquelas
que tentam ser mais inteligentes que ele.
É a hora. Eu toco a ametista sobre meu peito e sinto lágrimas se formarem em
meus olhos. Eu preciso de um Exército, sim, Kat. Preciso do meu Exército. O
meu clã de verdade.
Um cristal de lágrima escorre por minha bochecha quando eu abro a porta.
Cada vidente, bruxa, humano ou qualquer outra criatura lá dentro se levanta e
me segue com os olhos. Eu devo parecer uma bela figura principesca neste
momento, com a ferocidade de uma vampira e o rosto lacrimoso de uma alma
amaldiçoada. Pergunto a mim mesma porque estou fazendo isso, se é o que eu
realmente quero. Por que eu estive tão perto de vencer o Destino e não o fiz?
Caminho até o púlpito, o altar erguido para Deus sabe quem. Olívia e Selene
estão em meu encalço, como minhas damas de companhia. Como se uma
lembrança repentina tomasse conta do meu ser, eu ajeito a postura, ergo a cabeça
e direciono meu olhar a todos e a ninguém ao mesmo tempo. Olho para elas, as
bruxas e videntes, todas minhas irmãs de sangue e completas desconhecidas como
se jurasse todos os juramentos de vassalaria.
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Eu não me lembro muito bem de minha primeira melhor amiga, a
arquiduquesa Marie Valerie da Áustria. Mas me lembro dos gritos de sua mãe
para que eu e ela nos portássemos, de suas longas sessões de embelezamento, da
importância que colocava em sua coroa. Eu não sou nenhuma Imperatriz Sissi.
Da mesma forma que nunca fui Kat, Ellie ou Deyah. Se, apesar disso, elas querem
que eu seja sua líder e princesa, o mínimo que posso fazer é aceitar o papel com
humildade.
Nova Orleans, Estados Unidos
19 de outubro
Juliana
Adele Mayfair espera por nós. Ela não é burra. Quando sua filha mais nova
foi sequestrada do hospital de fachada em Paris, ela sabia que apenas sua filha
mais velha poderia ter feito. Quando, meses depois, a antiga casa dos Delacrois
foi comprada por uma benfeitora misteriosa e a notícia circulou na alta sociedade
da Louisiana, ela sabia que apenas uma família teria interesse em adquirir a casa
legalmente.
Ela sabia que eu vinha e sabia que traria um Exército comigo. Por isso, quando
uso a chave de Amelie para entrar na antiga sede dos Apreciadores da Arte do
Sangue, eu não faço pelo elemento da surpresa. Estou apenas indo direto ao
ponto.
– Parece vazio, mas preciso que vocês chequem. Se alguém estiver aqui, não
deixem sair. Vou encontrá-la no andar de cima. – Anuncio.
Kat e Pierre concordam com um aceno. Tatiana hesita, ela é a pessoa mais fácil
de se machucar entre nós quatro, a menos que fogo esteja envolvido. Digo a ela
que nada de ruim vai acontecer, mas em silêncio me sinto grata por ter distraído
Alex e evitado que ela viesse hoje. Ela não precisava estar aqui. Se depender de
mim, ela nunca mais verá nenhuma das pessoas que a machucaram.
Ando pelos corredores e pela escada luxuosa com os olhos bem abertos e
observando tudo, mas poderia fazer o caminho de olhos fechados – meu sangue
me guia até minha mãe, pulsando em minhas veias e me lembrando que eu vim
dela e a ela precisava retornar.
Passo pelo antigo salão de reuniões e percebo que em nenhuma das vezes que
vim até aqui, esta casa esteve tão quieta. Me lembro da última vez que estive aqui,
a noite de nossa festa de despedida, em que Pierre invadiu a casa, completamente
bêbado. Lembro de pensar que nunca mais poderia voltar a Nova Orleans e
querer beijá-lo por me possibilitar isso. Parece uma outra vida, tempo demais
atrás. Tudo mudou na noite da batalha final. Exceto por alguns desejos.
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Abro a porta da sala em que sei que minha mãe está sem cerimônias, mas fico
parada na soleira observando o lado de dentro. A luz clara do meio da tarde entra
por cortinas marrons, deixando a sala – decorada como a sala de estar de muitas
das casas em que servi: móveis caros, chaise longues de couro e ouro, prateleiras
tomadas de souvenires do mundo inteiro e cristaleiras cheias de baixelas antigas
– em um tom de bege. Tão bege quanto o resto da sala é a imagem da mulher
parada de costas para a porta, de frente para uma das janelas.
Quando a porta é aberta, uma força sobrenatural vira minha mãe para mim.
Ela está vestida em um roupão de seda, como se tivesse acabado de acordar. Os
cabelos cacheados e volumosos com pouquíssimos fios acinzentados estão
derramados sobre seu colo, delicadamente organizados. Na mão direita cheia de
anéis um copo pela metade de conhaque se pendura. Meu coração se afunda
quando eu percebo o quanto pareço com ela.
– Você parece um fantasma. – Ela diz, andando até a mesa mais próxima para
depositar seu copo.
– Não é a primeira vez que ouço isso. – É a minha resposta.
Ela vem até mim. Eu ainda estou na soleira da porta, sem querer entrar. Esta
sala me traz lembranças estranhas, coisas que eu não entendo.
– Você está usando as joias dos Delacrois. – Ela diz, estendendo a mão para
segurar meu brinco.
Dou um passo para trás.
– Eu sou uma Delacrois. – O sorriso reluzente que minha mãe abre, satisfeita
consigo mesma como nunca esteve, me faz acrescentar: – Eu quis dizer que sou
herdeira de Louise.
– Ela se foi. – Adele acrescenta, exasperada.
– Não aja como se você não soubesse exatamente o que aconteceu na guerra.
– Digo, uma ameaça no olhar. – Se você tem poder o suficiente no Inferno para
controlar um parasita, o tem para saber sobre a guerra.
– Não fale assim com sua mãe. – Adele ordena.
– Eu não estou aqui para falar com a minha mãe. – Eu respondo, a desafiando
com tudo que tenho. – Estou aqui para falar com a criadora dos Apreciadores da
Arte do Sangue e a responsável pela morte de duas das minhas irmãs.
– Alexandra morreu? – Adele pergunta.
De alguma forma ela parece menos afetada por isso, do que fingiu ser pela
morte de Louise. Me forço a balançar a cabeça, negando.
– Estou falando de Charlottie, a garota que o demônio no corpo de Alexandra
matou. – Explico. – E de Louise. O sangue dela também está nas suas mãos e
você sabe disso.
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– Você não pode me culpar por cada coisa ruim que aconteceu na sua vida,
Juliana. – Adele zomba. – Você é mais madura que isso.
Explodo. Não controlo a intensidade da minha raiva quando coloco fogo na
manga de seu roupão. Seus gritos tomam meus ouvidos como se fossem o ruído
branco de uma televisão, eu não estou consciente do horror neles. Um chamado
pelo meu nome me atravessa, mas eu não me movo, deixo ela queimar. De
repente eu sinto a mão de Pierre sobre meu braço. Ele não me toca desde que
recebi minha alma de volta justamente porque suas mãos queimam, como estão
fazendo agora. Levanto os olhos para ele enquanto Kat extingue o fogo em minha
mãe.
Os olhos de Pierre estão profundos e intensos nos meus e suas mãos se fecha
com mais força contra meu pulso. O cheiro de carne queimada toma conta da
sala e eu não sei se ela vem de Pierre ou de minha mãe. Quando Tatiana chega
até a comoção, Pierre limpa a garganta e eu tiro meu pulso de suas mãos com
violência.
– Não faça isso. – Sibilo para Pierre.
Volto a olhar para minha mãe. Ela parece tão fraca agora, machucada e
queimada. Vejo menos dela em mim e gosto disso, não me arrependo de queimála. Sinto tanta raiva dela. Não fosse por ela Alex não teria sofrido tanto,
Charlottie não teria morrido e Louise...
Malditos sejam dos Frutos de seu Poder. Louise pensou que sabia o suficiente
para tirar o parasita de Alex e fez todo tipo de encantamento que conhecia. Ficou
pior, muito pior. A doença se multiplicou e a alma de Alex tem feridas abertas
por isso. Não vai poder ser salva quando ela morrer a menos que eu faça algo
antes.
Indignos sejam os que Condenam quem Fez. Tivemos longas brigas sobre isso,
discussões complicadas causadas por raiva e ciúmes. Ninguém sabe disso. Nem
Alex. E é por isso que eu me sinto tão culpada e indigna de ter recebido seus
poderes e sua herança.
Da Noite se veste e A Noite se Torna. Louise foi a primeira a chegar ao Inferno.
Quando chegou, uma horda de sombras nos esperava e ela foi a primeira atacada.
Graças ao tratamento de Alex, ela conhecia os pontos fracos das sombras, dos
demônios de segunda categoria. Ela concentrou toda sua energia em impedir
essas almas, ao invés de fugir. Ela precisou abrir mão de sua energia pela nossa,
abrir mão de sua consciência e, finalmente, de sua alma. Era isso que ser a Árvore
significava: Uma fonte de vida, de alimento e poder, e algo tão facilmente
destruído com fogo.
Louise foi a única de nós que se sacrificou por completo e cuja alma não pode
ser salva, por não existir mais. Se ela não soubesse o que fazer, talvez todas
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estivéssemos mortas agora. Ou talvez, como aconteceu no último ataque do Clã
Romeno, nós saíssemos quase ilesas e todas vivas. E mesmo que isso tudo tivesse
sido previsto anos atrás, eu não me importo com os designíos do Destino. Eu me
importo com culpados mais imediatos.
– Por que você fez tudo isso? – Pergunto, me abaixando para olhar minha mãe,
que está sentada no chão, chorando de dor. – Por que criou os Apreciadores? Por
que teve Alex? Por que nunca esqueceu de mim? Por que não passou pelo luto
como uma mãe normal?
Adele olha para mim, a surpresa tomando seus olhos e substituindo a dor. As
lágrimas que estão em suas bochechas secam, tamanho é o tempo que ela passa
me encarando.
– É isso que você quer saber? – Ela pergunta, muito tempo depois. Sua voz está
rouca pelos gritos. – Os porquês?
– Se não for muito incômodo. – Resmungo.
– Você foi a única coisa que importou para mim, Juliana. – Adele responde. –
Durante toda a minha vida, a única coisa pela qual valeu a pena lutar.
– E você provou isso me mandando para a casa de bruxas por toda Nova
Orleans, para limpar privadas e servir crianças mimadas. – Zombo.
– Isso fez de você a mulher que você é. Te deu de presente o dom maravilhoso
da vida eterna.
– Você não é responsável por isso. – Digo, minhas feições se fechando. – Não
se dê tanto crédito.
– Sou tão responsável pelo que você é quanto sou pelas mortes de suas irmãs.
– Ela responde.
Agarro os dois braços machucados dela, fazendo com que ela grite.
– E quanto a Alex? – Pergunto. – Por que você fez o que fez com Alex?
– Eu queria que ela tivesse o que você teve! – Ela grunhe – Eu sabia que o
vampirismo acabaria e eu queria que Alex tivesse o que você teve. A vida eterna,
eu fiz os experimentos e... – Fecho as mãos com mais força em seus braços para
avisar que ela não está me convencendo. – EU QUERIA QUE VOCÊ
VOLTASSE. Queria que você voltasse e imaginei que se machucasse sua irmã,
você voltaria e falaria comigo.
Solto os braços dela e fico com nojo das minhas mãos sujas.
– Eu falei com todos os membros dos Apreciadores em Paris. – Lembro. –
Você sabia onde eu estava, por que não veio falar comigo?
Ela se coloca de pé com dificuldade e volta para o interior da sala. Pega o copo
de conhaque e o termina em um gole, para anestesiar sua dor.

291

– Eu queria que você voltasse, Juliana. – Diz, quando termina. – Que fosse
você a falar comigo. Queria ver você e ter certeza de que você estava bem. Se eu
fosse atrás de você não seria o mesmo que ver você vir até mim, falar comigo e
erguer a voz para mim.
Me coloco de pé também e sem olhar para trás, entro na sala.
– Eu estou aqui, mamãe. – Digo. – Voltei para você e para Nova Orleans. Eu
voltei e fiz todas essas coisas. Você tem o que você desejava. Agora me diga qual
o sentido disso tudo.
Adele Mayfair lança um olhar na minha direção. O olhar transmite muita
coisa, mas não me diz nada, como se ela se comunicasse em outra língua.
No instante seguinte, ela quebra o copo na mesa de café e enfia um grande
caco de vidro na própria traqueia.
Bucareste, Romênia
21 de outubro
Eleanor
Depois de comprar um caderno azul safira em uma papelaria no centro, eu me
vejo escrevendo em um diário pela primeira vez em mais um século. Faço isso em
público, em uma cafeteria com vista para uma rua de comércio, movimentada a
essa hora da tarde. Não sei exatamente o que estou fazendo aqui, exceto pelo
silêncio que habita a casa onde ainda estou. Me peguei sentindo falta até mesmo
de Pierre, então precisei sair. Ver gente melhoraria meu humor.
Começo a escrever, sem me decidir em qual língua vou registrar meus
pensamentos. A caneta corre solta, variando entre o inglês dos meus pais, meu
francês natal, o romeno que me cerca, o português brasileiro de Olívia e o alemão
firme de Kat. Pensar nisso faz com que meus registros voem até o dia da batalha
final. A cacofonia de línguas com as quais nos comunicamos nos dias em que
passamos na Antártica – cada uma querendo falar sua língua materna, encontrar
um pouco de familiaridade no caos.
Uma bicicleta buzina do lado de fora e me faz saltar. Percebo que já tomei sete
páginas do diário novo, me lembrando de como Kat costumava fazer com o seu.
Seus registros eram interrompidos por anos, para em seguida passarem das
dezenas de milhares de palavras em duas semanas. Eu preciso parar de comparar
tudo que eu faço a Kat – de me lembrar dela a cada situação –, mas não consigo.
Deixo a caneta de lado e pego a garrafa de água que pedi como distração.
Observo as pessoas ao meu redor, envolvidas em sua conversa ou em seu café.
Apenas dez pessoas estão ali, mas a cafeteria é tão pequena que parece cheia. Um
jovem distraído lê um livro enorme enquanto engole grandes goladas de um copo
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grande café. Uma família de quatro aproveita um momento de paz enquanto um
bebê dorme e uma menininha de dois anos assiste alguma coisa em um tablet.
Uma adolescente parece entretida demais no seu bolo de chocolate para perceber
qualquer outra coisa. Um senhor de idade lê jornal enquanto toma uma pequena
xícara de espresso. Enfim, duas mulheres apenas um pouco mais velhas que eu,
conversam animadamente. De onde estou, só vejo o rosto de uma e antes mesmo
que preste atenção com mais cuidado, eu posso sentir que a parte mais irritante
de ser o Réquiem vai acontecer novamente.
Uma vez ou outra, eu me pego olhando para alguém e acabo vendo mais do
que eu deveria estar vendo. Quando seus poderes envolvem conhecer corpo e
alma, você acaba sabendo demais e o conhecimento é uma grande maldição. Às
vezes eu posso sentir quando alguém enfrentou um trauma profundo ou está
escondendo um grande segredo. Não consigo entender como, mas eu sei. Em
outras vezes, eu olho para o corpo de alguém e noto um movimento imperceptível
de uma bexiga cheia ou até mesmo células de câncer se formando. É rápido, dura
um milésimo de segundo, mas eu sei o que sei e permanece comigo por muito
tempo. Às vezes eu não consigo tirar os olhos da pessoa por tempo demais e em
outras eu tenho rompantes dos sentimentos transmitidos pela pessoa. E quando
você é amaldiçoada a ser controlada pelos próprios sentimentos...
Quando olho para a moça de cabelos altos e feições sinceras, eu não sei o que
deveria estar vendo. Ela tem aquela impecável pele negra de Juliana e a confiança
de alguém que consegue assumir o controle de qualquer situação. Não vejo nada,
mas não consigo tirar os olhos, então a examino novamente. Meus olhos
finalmente se ligam aos dela.
Seus olhos são enormes bolas amendoadas, com repuxos quase imperceptíveis.
São castanhos, mas de um castanho tão profundo que parece vermelho. Eles
absorvem a luz a sua volta, lançando pequenas faíscas rubras. Brilham tanto que
chegam a refletir em sua pele. Só de olhar naqueles olhos eu sei que ela não é
romena, mas está em Bucareste com um objetivo muito específico. Seus olhos se
movem lentamente e eu percebo que a mulher à sua frente é sua melhor amiga
e... ex-namorada? Algo aconteceu que afastou as duas romanticamente, mas sua
ligação segue firme. Me pego desejando saber mais, mas ela pisca e um cílio cai
de seus olhos até a mesa. Sou distraída por esse movimento e acompanho a queda
do cílio com atenção. Quando ele atinge a mesa, eu tenho um lampejo de algo.
Um sentimento? Uma impressão? É rápido demais para mim.
Quando olho novamente, ela está olhando em minha direção, assim como sua
amiga.
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Afasto o olhar rapidamente, encarando minha garrafa de água como se fosse
a coisa mais interessante do mundo. Deus, Ellie, quão entediada você pode estar?
Volto ao diário, mas perdi a vontade de escrever. Rabisco distraidamente as
formas de um vestido. Dois minutos depois, resolvo sair para comprar tecidos,
evitando o olhar das duas amigas, mesmo estando muito consciente de sua
presença. Respiro fundo quando volto à rua, evitando olhar para qualquer
pessoa. Não quero que isso aconteça de novo, ou nunca mais. Não me importo
em saber demais sobre estranhos ou ver o que não queria. O problema é a
sensação de que estou me revelando para eles também.
Quando chego à loja de tecidos sinto uma mão em meus ombros e me viro me
preparando para lutar se for preciso. As duas amigas me esperam do outro lado.
A segunda delas tem a pele da cor dos olhos da primeira e é tão atraente quanto.
Seus cabelos são uma cascata negra e ela tem o tamanho de Anika, talvez um
pouco mais alta. De perto, as duas são tão lindas que chega a doer.
– Eleanor? – A mais baixa pergunta.
– Como você sabe meu nome? – Pergunto, em romeno.
– Desculpe, não entendemos romeno. – A dos olhos hipnotizantes avisa, em
inglês com um sotaque carregado.
Minha mente treinada precisa de tão pouco para identificar um sotaque que
quando eu respondo, falo em sua língua nativa, o espanhol:
– Eu disse: Como vocês sabem meu nome?
– Você é o Réquiem, certo? – Aquela cujos olhos eu evito diz – Todo mundo
em nossa cidade sabe seu nome.
– Meu nome é Siena. – Diz a menor. – Esta é Rubí. Estamos aqui à sua
procura.
– E me encontraram. – Respondo, querendo escapar daquilo. É tudo que
precisava: Além dos mortos me procurando, os vivos me perseguindo. – O que
desejam de mim?
– Podemos ir para um lugar privado? – Rubí pergunta.
Queria que ela parasse de falar comigo. Existe um tempo máximo durante o
qual eu vou conseguir evitar seus olhos.
– Não tenho tempo. – Minto. – Podem falar agora.
– Ellie...
Meu apelido em sua boca me faz soltar um rosnado. Estou ficando com raiva
e perdendo o controle. Ótimo.
– Tudo bem. – Siena diz, levantando as mãos em uma oferta de paz. – Se assim
você deseja, falaremos aqui.
– Por favor. – Peço, tomando coragem e olhar diretamente em seus rostos.
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Os olhos de Rubí me atraem para ela quando são tomados por uma raiva
surpreendente e apavorante. É ela quem fala, me acusando em sua língua
materna, muito mais antiga que o espanhol falado hoje:
– Que diabos você fez com nossas almas?
Kaylee
– Já chega! – Sophie grita, atirando uma almofada em meu rosto.
– O quê? – Digo, confusa.
– Como passar tempo com você consegue ser mais chato do que passar tempo
com Ellie? – Sophie pergunta. – Estamos falando de Ellie.
Coço o braço distraidamente e desvio o olhar dela. Estamos deitadas no sofá
da sala, esperando uma chuvinha chata que cai lá fora passar. Fechei os olhos há
dois minutos e Sophie deve ter suspirado umas cinco vezes durante esse tempo.
– Talvez você devesse ter ido com ela. – Digo.
Sophie revira os olhos.
– Não seja ridícula. – Ela despreza a ideia. – Existe um limite no número de
vezes que eu consigo ouvir o nome de Kat e ele foi extrapolado dois dias atrás. Só
estou dizendo que se eu soubesse que ficaria com alguém que nem está aqui de
verdade, eu teria arranjado algo para fazer.
Me encolho ainda mais no sofá, querendo sumir no estofado confortável.
– Desculpe por estar pensando nos meus próprios problemas, vossa alteza. –
Digo, baixinho.
– O termo correto para uma condessa é vossa graça, mas eu entendo e perdoo
a confusão. – Sophie sorri, mas dá um pequeno chute no meu joelho com a ponta
dos pés. – Se você quer pensar nos seus problemas, pelo menos os diga em voz
alta. Juro que eu ficarei calada e ouvirei você.
– Não sou de falar sobre meus problemas, Sophie. – Digo, mas meus olhos
viajam tão rapidamente para o teto que ela entende no mesmo momento.
– Ah sim, seu problema.
Não digo nada e me recuso a voltar a olhar para Sophie, mas me pergunto se
ela também consegue ouvir Amelie dormindo. Eu consigo ouvir cada respiração
dela, cada movimento, como se eu estivesse dentro daquele banheiro, ao seu lado.
A energia mortal dela toma conta da minha e me enfraquece.
– Bêtises lesbiennes. – Sophie resmunga, se levantando.
Olho para ela, surpresa.
– Você sabe que eu sei francês, certo? – Pergunto.
– Sei. – Sophie responde. – E sabe mais o que eu sei? Que você vai ficar cada
dia mais deprimida e distante enquanto não resolver isso. A única coisa de que
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você costumava ter medo era de si mesma, Kaylee. Não deixe que ela seja outra
dessas coisas.
Ela estica a mão para mim, para me ajudar a levantar do sofá, mas eu me
encolho na direção contrária. Sophie revira os olhos e se aproxima e quando eu
tento novamente me afastar para o mais longe possível, ela toca minha mão com
carinho. Uma onda de energia me atravessa. É doce e suave como um banho
quente. Invade meus ossos, relaxa meus músculos e me deixa mais desperta. Eu
me vejo me esticando e me espreguiçando quase contra minha vontade.
– Como você...? – Começo a perguntar.
Sophie dá de ombros, afastando as mãos das minhas.
– Ellie me ensinou. – Ela responde. – Aparentemente a mãe dela podia fazer
isso, mas ela não pode. É só uma projeção de sentimentos bons de mim para
você. Depressão é só uma reação química no seu cérebro, não é tão difícil de
alterar.
– Você não deveria me ensinar isso? – Pergunto. – Já que eu sou sua pupila?
– Uma regra bruxa para você: Nunca ensine aos seus pupilos tudo que você
sabe, ao menos que você queira ser destruída por eles. – É a resposta dela.
Quero rebater, mas de repente algo vem à minha cabeça.
– Foi isso que você fez quando Charlottie morreu não foi? – Pergunto, sem
pensar muito. – Alterou a química do cérebro de todo mundo.
Sophie não responde. Seus olhos ficam tristes por um momento, mas não
saem dos meus. Queria ser metade de quão forte ela é.
– Podemos ir lá para cima? – Ela pergunta.
Ainda não quero ir, mas com o ânimo renovado, eu sei que preciso ir. Me
coloco de pé e sigo Sophie até meu quarto. A maçaneta do banheiro está
quebrada e queimada como garantia de que ela não sairá de jeito nenhum.
– Sério, Kaylee? – Sophie pergunta.
Dou de ombros e desfaço o feitiço que sela a porta com um pensamento. A
volta do feitiço para mim faz com que um pouco da tristeza volte e eu queira sair
correndo, mas Sophie sente minhas intenções e toca meu ombro, me
empurrando para a frente. Ainda assim, é ela que abre a porta e anuncia para
Amelie, indicando a privada fechada:
– Sente-se.
Eu entro e evito olhar para Amelie quando Sophie sai para pegar uma cadeira.
Olho para todos os outros aspectos do banheiro: O espelho quebrado, a janela
suja de sangue das diversas tentativas de fuga, os tufos de poeira e cabelo no chão.
Respiro fundo e sinto o fedor de esgoto e excrementos. Me sinto enjoada, mas
parte disso se deve a ter que lidar com Amelie.
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Sophie volta e coloca a cadeira com as costas viradas para a privada, se
sentando como um policial de um filme de comédia.
– Eu vou fazer uma série de perguntas e resolveremos sua situação hoje. – Ela
explica. – Você conhece Pierre, sabe que as condições de prisioneiros do Exército
são muito mais confortáveis do que as que você tem. Se você está presa aqui hoje
é porque tem desagradado Kaylee e isso não é nada que não possa ser resolvido.
Então, tente agradá-la, ok?
Sinto o peso do olhar de Amelie em mim e finalmente reúno forças para olhar
para ela. Ela está um caco. Suja, cansada e com os olhos muito fundos. Consigo
ver feridas em todo seu corpo e a blusa parece mais funda em seu peito. Desvio
o olhar assim que vejo esse machucado em especial.
– Por que ela não me pergunta? – Amelie pergunta.
Sophie ergue a sobrancelha.
– Eu disse que eu faço as perguntas. – Ela avisa. – Se você tem algum problema
com isso, a gente sempre pode ir embora ou te transferir para o porão. E você
sabe muito bem que não existe porão nessa casa.
Amelie rosna e encara Sophie com ferocidade no olhar. Sophie responde ao
olhar com a mesma intensidade. Eu me aproximo da pia e me escoro nela para
acompanhar o debate. Sei que ao menos vou me entreter.
– Então, nós não podemos matar você? – Sophie diz, mudando a entonação
no fim da frase para deixar claro que é uma pergunta.
– Vocês já me mataram. – Amelie responde.
– Uma evasiva? Sério?
Um suspiro chiado ressoa pelo banheiro.
– Não. – Amelie resolve responder. – Vocês não podem me matar. Eu pertenço
à Morte agora e se ela não me aceitar, eu não posso morrer.
– Mas claramente nós poderíamos machucar você... – Sophie diz, mais para si
mesma do que para ela. – Você sente dor. E ainda tem sentimentos.
– Isso não são perguntas. – Amelie diz.
– Eu sei. – Sophie responde. – Só estou pensando em como você não veio em
busca do Exército para matar Kaylee, apenas o resto de nós.
Isso aconteceu mais rápido do que eu pensava.
– Você não tem como saber disso. – Amelie rebate.
– Sim, eu tenho. – Sophie diz. – Você estava com o Exército quando o Clã
Romeno descobriu como matar o Réquiem e sabia como matar Kaylee. E você é
um soldado, sabia que matar Louise e em seguida matar Kaylee era a opção mais
lógica. Ao invés disso, você levou o Clã para distrair todas nós enquanto tentava
recrutar Kaylee para a Morte.
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Amelie encara Sophie sem mover um músculo do corpo. Duvido até que
respire. É claro que Sophie estava certa e eu sabia muito bem disso. Dias e dias
sem querer sair do meu quarto pensando sobre o ataque me fizeram chegar à
mesma conclusão.
– Volte às perguntas, Sophie. – Digo, de onde estou.
Sophie me lança um olhar surpreso e dá de ombros distraidamente, antes de
perguntar:
– De que forma você ama Kaylee?
– Sophie! – Grito.
– Pelo amor de Deus. – Sophie diz, revirando os olhos. – Eu não sou cega. E
sinceramente, somos um Exército de treze jovens mulheres. Eu estou surpresa
por eu ser hétero. Kaylee, se os seus sentimentos por Amelie são mais do que
fraternos, não tem porque essa ser uma das coisas que te fazem se odiar.
– Ela está certa, Kaylee? – Ouço a voz de Amelie dizer.
A voz está diferente, não é a mesma voz raivosa que eu ouvi gritar nos últimos
meses e nem a voz desafiante com a qual ela respondia a Sophie. É a voz de
Amelie, a minha Amelie, a Amelie de antes de eu matá-la.
– A pergunta foi para você. – É tudo que eu respondo.
Amelie volta a olhar para Sophie, para quem lança faíscas de ódio.
– Eu amo a Kaylee da mesma forma que ela me ama. – É sua resposta. – Ou
que eu achava que amava, antes que ela me matasse.
– Ah, por favor. Não se faça de vítima. – Sophie revira os olhos – Ela te amava
tanto quanto amava a própria alma, por isso te sacrificou.
– Ela nem tinha uma alma.
– Touché. – Sophie responde. – Ainda assim, você fez com que uma vampira
criasse uma ligação forte o suficiente com você quando ela nem podia sentir.
Romanticamente falando, você foi a única pessoa a conseguir essa proeza com
alguém do Exército, não estando ligada a nós por sangue.
– Seu ponto? – Amelie pergunta, travando a mandíbula em seguida.
Sophie lança um olhar para mim antes de dizer:
– Por que você não está fazendo o mínimo esforço para recuperar sua ligação
com Kaylee? E não me diga que é por causa da Morte, porque esse é um péssimo
motivo.
Amelie cruza os braços sobre o peito. Sua camiseta se afunda ainda mais na
pele e mesmo sendo menos sensível ao cheiro de sangue agora, eu sei que sangue
fresco sai da ferida em seu peito. Será que ela realmente tem um buraco onde
ficava seu coração?
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– O único motivo pelo qual eu estou diante de vocês agora é a Morte ter me
trazido de volta. – Amelie diz. – Ela me fez renascer para ser um soldado, sua
guerreira sem coração. Eu deveria convencer Kaylee a se juntar a ela e destruir a
guerra por dentro. Usar os sentimentos da nova bruxa do Exército. E até onde
eu sei a guerra ainda não terminou.
– Você ainda está tentando me recrutar? Para a Morte? – Pergunto antes de
perceber que falei.
– Você não declarará qual seu lado até a batalha. – É o que Amelie responde.
– Eu já fiz essa escolha, Amelie. Terminou com a sua Morte. – Lembro a ela.
– Então por que você me mantém presa aqui? – Ela pergunta. – Não pode ser
apenas por medo de que eu mate você. Sua alma está bem guardada.
Não respondo. Sophie enfia as duas mãos no cabelo, uma de cada lado do
rosto, pensando enquanto respira fundo.
– É sobre isso que a batalha com a Morte será? – Ela pergunta. – Sobre Kaylee
fazendo uma escolha entre suas irmãs e a mulher que ela ama?
– Sophie... – Começo a resmungar.
– Pergunte à sua vidente. – Amelie me corta.
Eu e Sophie nos entreolhamos.
– Ela não está... – Sophie busca as palavras certas – Disponível para previsões
no momento.
Amelie ergue a sobrancelha e olha para nós duas antes de dizer:
– A batalha com a Morte será sobe mostrar que vocês são fortes o suficiente e
merecedoras o suficiente para viver para sempre. O Inferno já derrubou cinco
das mais fracas, a Morte levará a última.
– Mas eu já venci à Morte. – Digo. – Nesse sentido, ao menos.
– Você tem tanta sorte. – Amelie resmunga – Premiada com a vida eterna neste
novo obscuro e doentio.
Sophie se coloca de pé.
– É o suficiente por hoje. – Ela diz. – Tenho uma proposta para você.
– Vocês negociam com prisioneiros agora? – Amelie pergunta.
– Kaylee... – Sophie chama, a ignorando. – Ela merece um acordo?
– Faça o que quiser com ela. – Respondo, dando de ombros.
Sophie sorri cruelmente.
– Essa frase é cada palavra que eu queria ouvir. – Ela se aproxima de Amelie –
Digamos que eu encontre uma forma de curar essa ferida em seu peito que está
prestes a me deixar maluca e te deixe dormir em um quarto confortável esta
noite... – Ela deixa no ar. Amelie não demonstra fraqueza ou intenção de aceitar,
então ela continua – Você contaria o que sabe sobre os planos da Morte?
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– E colocar a minha existência em risco? – Amelie pergunta.
– Se ela matar você é uma vantagem para nós. – Sophie diz. – Ela não fará isso.
Se fizer, não é como se eu me importasse.
– Kaylee se importaria.
Eu bufo, cansada de ser jogada nisso com tanta frequência.
– É um acordo, ninguém está obrigando você a aceitar. – Digo.
– Exato. – Sophie concorda – Eu posso dar a você mais algumas horas aqui
dentro. Ou, eu posso ligar para Ellie e pedir que ela traga sopa e pão de Bucareste.
Amelie se surpreende.
– Você amoleceu desde que sua irmã morreu. – Ela diz, de sobrancelha
erguida.
– Você está acabando com a minha paciência. – Sophie rebate.
– O quarto mais distante daqui possível. – Ela pede. – E sem tranca no quarto.
Coloque um feitiço na casa ou um guarda-costas, mas eu quero ao menos poder
sair do quarto.
– Tudo bem. – Sophie concorda, abrindo espaço para Amelie deixar o quarto
– Eu estou realmente me sentindo mais piedosa hoje. Porém, você vai contar
tudo para Ellie, Kaylee e eu. Ainda esta noite.
– Como quiser, vossa alteza. – Amelie resmunga, saindo de sua prisão
improvisada.
– É vossa graça. – Corrijo, seguindo as duas para fora do banheiro com um
suspiro de alívio.
Piatra Neamţ, Romênia
25 de outubro
Olívia
Estou quase pegando o sono quando vejo o grupo de pessoas se aproximar da
casa. Estou tão cansada e a luz do sol é tão acolhedora que eu nem me dou conta
do que significa um grupo tão grande se dirigindo na direção da porta. Apenas
quando o som da campainha ressoa no andar de baixo, eu me dou conta de que
porque fui para a janela do meu quarto em primeiro lugar.
Quando chego à entrada, Anika já abriu a porta e está abraçando Ellie
animadamente. A sala está em fuzuê de abraços e saudações, mais de quinze
pessoas se entrelaçando. Corro para fazer o mesmo com as outras recémchegadas. Quando chego a Juliana, me surpreendo com sua altura.
– Você está... Diferente. – Digo, dentro do abraço dela.
Em resposta, Juliana se afasta e chuta os saltos do pé.
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– Nova Orleans não vai aceitar uma nova rainha se ela parecer ter treze anos.
– Ela diz, com um suspiro.
Me afasto e vou para o próximo abraço, um abraço efusivo de Tatiana. Quando
termino de saudar a todas e lançar um aceno para Pierre, eu percebo duas
visitantes desconhecidas atrás de Ellie. É por causa delas que a sala cai em um
silêncio completo por alguns segundos. Uma delas, a mais alta, é negra com
lindos cabelos crespos que se agigantam sobre ela e o par de lábios mais bonito
que eu já vi. São os olhos, intensos, ferozes e quase vermelhos de tão castanhos
que chamam mais atenção.
– Essas são Rubí – Ellie começa a apresentar, em espanhol, apresentando a
mais alta. – E Siena.
Finalmente olho para a mais baixa. Ela tem traços indígenas e cabelos tão lisos
quanto os de Kaylee. Elas inclusive se parecem um pouco e eu olho para Kaylee
para confirmar a observação, apenas para me surpreender quando percebo
Amelie ali, parada ao lado dela.
– Vocês têm muito o que contar. – É a única resposta que tenho.
Uma respiração profunda generalizada corre a sala, confirmando o que eu
disse. Anika corre para instalar todas em seus lugares, a boa anfitriã que é. Eu a
ajudo nisso e aos poucos a casa se organiza. Quase duas horas depois da chegada
de todas, nós nos trancamos espalhadas em meu quarto, apenas as oito restantes
do Exército, prontas para colocar todas as informações em dia.
– Comece você, Anika. – Kat diz – Por que nos chamou aqui?
Ah, isso. Anika se sente ainda mais incomodada pela situação do que eu. Ela
enfia as mãos nos bolsos do vestido dourado que usa, tira os sapatos, os calça
novamente, toca a coroa de flores no cabelo e finalmente a arranca, começando
a destruir as flores, quando diz:
– Algo estranho aconteceu há dois dias. Eu mandei um demônio de volta para
o Inferno com apenas uma palavra.
– Exorcismo não tem nada de incomum. – Sophie comenta.
– Sophie, a palavra foi Valentina. – Anika conta.
Nos entreolhamos em silêncio, as meninas completamente confusas.
– Conte mais. – Ellie pede.
Anika suspira, uma flor vermelha perdendo as pétalas em sua mão.
– Uma família trouxe um senhor para mim. – Ela começa. – Ele havia morrido
na noite do dia 30 de setembro, mas voltou minutos depois. Não era ele de
verdade. Um demônio assumiu seu corpo e vindo da guerra, ele não parava de
falar no Exército. Então, a família não o levou em um exorcista normal, o trouxe
para mim. Eu tentei a coisas normais, mas nada adiantava. Pensei que talvez não
301

fosse um demônio, fosse uma das almas que Valentina tirou do Inferno, mas
quando me virei para Olívia para dizer isso, o demônio deixou o corpo
violentamente assim que ouviu o nome.
O quarto cai em silêncio. Eu pego uma almofada que está ao meu lado e
abraço, esperando por algo.
– Ao menos temos certeza de que foi um demônio? – Kaylee pergunta, olhando
para mim.
Eu deveria saber esse tipo de coisa, mas não é tão fácil.
– Eu não sei. – Respondo. – Pode ter sido. Ou pode ter sio outra criatura que
escapou do Inferno naquela noite. Ou uma das almas de Valentina.
– Não foi uma das almas de Valentina. – Kat diz, decidida.
– Como você tem tanta certeza? – Pergunto.
Sophie, Kaylee e Kat olham para Ellie, que solta um gemido antes de explicar:
– Eu sei onde as almas que Valentina libertou estão. As que não voltaram para
o controle do corpo de seus donos, naturalmente.
Anika e eu nos inclinamos na direção de Ellie, atraídas por ela.
– Porto Williams. – Ellie diz, simplesmente.
– A cidade no sul do Chile onde aconteceram eventos sobrenaturais? – Juliana
pergunta.
Ellie concorda com a cabeça.
– A cidade habitada mais meridional do mundo. – Ela começa. – Existe uma
montanha lá, onde dizem existir um buraco que leva direto para o Inferno. Foi
onde as almas saíram.
O queixo de Anika cai.
– Então elas estão lá? – Ela diz. – Simplesmente assombrando todo mundo?
Ellie coloca as duas mãos nas bochechas.
– É esse o problema. – Ellie explica. – Elas estão lá e fora do Inferno, mas não
estão livres. Sabem Rubí e Siena? Elas são ex-vampiras chilenas, nascidas em Porto
Williams que não queriam receber a alma de volta, mas estariam satisfeitas com
o seu destino não fosse por um pequeno problema: Elas agora carregam a mesma
maldição que eu.
– Você vai ter que rebobinar um pouco e explicar isso direito. – Tatiana
reclama.
Kat assume o papel de Ellie nesse sentido:
– A lenda diz que o primeiro Réquiem nasceu ao cair em um buraco que levava
direto ao Inferno. Ao cair, ela ficou presa pelo tornozelo e foi puxada de volta
por ele. Ela recebeu a chave do Inferno porque ninguém vai ao Inferno e volta
da mesma forma.
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Eu olho em volta, sabendo que é verdade. Juliana voltou bruxa. Eu tenho o
Toque dos Céus. Tatiana não pode mais ser queimada. Ellie é o Réquiem.
– Aparentemente, isso tudo aconteceu em Porto Williams. – Ellie diz – Que
então se tornou habitada. Graças a isso, sempre que um Réquiem surge, a alma
de todos que nasceram ou foram formados na cidade enquanto ela está viva,
pertencem a ela. Estão ligados a ela.
– Todas as almas em Porto Williams estão amaldiçoadas. – Anika solta.
– Todas as nascidas nos últimos treze meses ou as que foram para lá nos
últimos treze meses. – Ellie concorda. – Isso inclui as almas que saíram do
Inferno.
– Por isso os olhos de Rubí são tão estranhos. – Eu resmungo.
Ellie ergue a sobrancelha, mas não diz nada.
– Vocês fazem minhas novidades não parecerem nada. – Juliana comenta, se
jogando em minha cama.
– Isso significa que você pode salvar elas? Mandá-las para a paz? As almas de
Valentina, Miranda e Charlottie? – Anika pergunta, quase de uma vez só.
– Em teoria, não, mas com a ajuda de Olívia, sim. – Ellie diz. – O problema é
que não posso fazer enquanto eu estiver amaldiçoada. Eu ainda pertenço ao
Inferno nesse sentido.
– Então precisamos acabar com sua maldição. – Anika completa, se colocando
de pé.
Como se essa frase invocasse o Inferno, a porta – que estava trancada – abre
com vontade, todas as partes da fechadura se quebrando. As que estavam mais
perto da porta se afastam enquanto um Pierre claramente possuído entra no
quarto.
– Você só pode estar de brincadeira comigo. – Kat diz se colocando de pé. –
O que foi agora?
– Ora, Katerina. Eu trago boas notícias. – Uma voz rouca e deformada sai da
boca de Pierre. Seus olhos estão febris e hipnotizados.
Por alguns segundos, eu penso em como algo assim poderia ter acontecido
facilmente durante a guerra, mas não aconteceu. O pensamento vai embora tão
rapidamente quanto veio.
– Não há como boas notícias virem do Inferno, Abadom. – Kat anuncia.
– Eu vim propor um acordo. – O demônio responde. – Qualquer coisa que
você quiser, qualquer pedido que desejar fazer, apenas por uma coisa em troca.
– Minha resposta é não, assim como a das meninas. – Kat responde. – Não
desejamos nada do Inferno.
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– Nem mesmo a liberação da maldição de Ellie? A liberdade de Pierre? – O
silêncio recai sobre a sala novamente. Nos entreolhamos sem dizer nada. A
resposta pairando diante de nós. – Foi o que eu pensei.
– O que o Inferno deseja em troca disso tudo? – Kat pergunta, mais baixo.
– Que o Exército de Kat feche a ruptura. – Abadom responde. – Vocês são as
únicas que podem fazer isso. Até a maior lua sangrenta.
– Isso é quando a batalha contra a Morte vai acontecer! – Anika anuncia.
Mas o demônio já deixou o corpo de Pierre sem dizer mais nada. Enquanto o
corpo sem vida cai no chão, Kat xinga em três línguas diferentes, reclamando de
como ela terá que retornar o contato. Em seguida, ela olha para nós.
Em silêncio, tocamos nossas pedras. Somos um Exército mais uma vez.
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Capítulo 10

“Foi como o ardor de um amante que me abraçou. Foi odioso e ainda assim,
dominador.”
(Sheridan Le Fanu – Carmilla)

As Crônicas de Kat:
Written in My Own
Heart’s Blood

14 de maio de 2017
Graz, Áustria
Diário de Kat
A carta de Olívia chegou esta manhã. Foi a primeira vez que recebi uma carta
dela e eu me diverti em notar o esforço que ela fez em redigir à mão palavra por
palavra. Olívia é uma escritora particularmente boa, mas o esforço de ser obrigada
a escrever um longo relato à mão fazia com que uma película de superficialidade
tomasse suas palavras. Não foi surpresa ela ter implorado que eu saísse da
reclusão e voltasse para a vida real várias vezes no decorrer da carta. Ela não foi a
primeira das Sobreviventes a fazer isso e nem será a última, mas não é esse o
pedido dela que eu sigo.
Olívia pediu que eu relatasse os últimos meses do Exército, antes que
começássemos a viver separadas. Ela aprendeu a maior parte das línguas que sabe
hoje traduzindo meus diários, escritos nas línguas de cada país em que eu estive.
Por isso, ela me escreve em alemão e implora para que eu escreva em alguma
língua que ela não sabe. Ela disse que sente falta de meus relatos, das minhas
histórias e que só eu poderia colocar em palavras o que aconteceu naqueles
últimos dias de Exército. “E já que você não conversa com a gente e nem participa
mais das nossas longas vídeo conferências no Skype, você poderia ao menos voltar
a escrever e compartilhar seu diário conosco.”, são as palavras dela.
Eu não estou reclusa. Ao menos não me sinto assim. Não estou evitando
ninguém e não é minha culpa que todo o Exército tenha desenvolvido uma
aversão natural pela Áustria. Também não sinto vontade de sair daqui ou de
instalar uma rede de internet na cabana das minhas antepassadas. Estou
descansando, lembrando de quem sou e me readaptando o mundo real. Ou
evitando ele. O problema com conquistar o mundo em uma guerra é a percepção
repentina de quão vasto e perigoso o mundo é.
Quando eu escrevo respostas aos pedidos de que eu volte à presença das
minhas irmãs, digo sempre a mesma coisa: Não sairei de Graz até ter certeza do
que aconteceu com Naomi. Não chega a ser mentira, mas também não é uma
verdade absoluta. Me prendo à crença de que Naomi está viva e na Áustria e à
certeza de que conseguirei encontra-la, pela fraca ilusão de ainda ter um
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propósito. Quando todo preço foi pago e todo sacrifício foi feito o que resta para
a heroína da história?
Olívia me pediu pelos últimos meses do Exército enquanto Exército e não
como Sobreviventes de Guerra. Depois dos eventos aos quais nos referimos como
a Batalha Final, o Memorial e a Retomada, o Inferno pediu que fechássemos a
ruptura e a Morte se aproximava para a sua própria batalha.
- O que ele quis dizer com “a liberdade de Pierre”? – Olívia perguntou,
enquanto nós encarávamos o corpo caído sem saber o que fazer com ele.
Em resposta, Juliana deu um suspiro alto e Ellie deu de ombros. Kaylee se
levantou repentinamente e prosseguiu para tentar arrumar a porta caída. Eu me
perguntei o que as outras pessoas na casa deveriam estar pensando que
aconteceu.
- Nós não precisamos do Inferno para isso, precisamos? – Olívia insistiu. –
Quer dizer, eu... – Ela se interrompeu e olhou para mim.
Eu sorri.
- Nós não precisamos do Inferno para absolutamente nada, Livi. – respondi. –
Somos poderosas demais ou amaldiçoadas demais para isso.
- Mas...? – Ellie incitou.
Olhei para ela como quem ia dizer “sem mas”, mas ela ergueu a sobrancelha e
eu fui forçada a dizer a verdade:
- Eles não estão sendo completamente estúpidos em propor uma saída fácil. E
oferecer tudo que possamos querer é tentador demais. – Dei de ombros.
- Mas se eles precisam de algo de nós, isso significa que nós temos a vantagem.
– Sophie insistiu.
- Exatamente. – confirmei.
- Então, nós não vamos dar o que eles querem até termos certeza de que é o
certo a fazer. – Kaylee disse, saindo da porta que ela realmente tinha arrumado
apenas com seus poderes.
O Exército pareceu ter chegado a um consenso silencioso naquele momento,
mas eu olhei para Ellie. Era ela quem tinha mais a receber em um acordo com o
Inferno. Ela não parecia desejar colocar isso às claras e muito menos debater uma
decisão geral, mas também não se arriscou a olhar em minha direção.
Neste momento, Pierre acordou, engasgando com sangue. Quando viu o
Exército espalhado pelo quarto de Olívia, o encarando, soltou um bufo.
- Abadom? – Perguntou, olhando para mim. Concordei com a cabeça e ele
respirou fundo: - Veio me cobrar?
- Pierre, não. – Eu disse, revirando os olhos. – Quantas vezes eu devo dizer que
você não pertence ao Inferno?
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Juliana explicou a ele a proposta de Abadom e o Exército entrou em uma
discussão tranquila sobre a proposta em questão. O único consenso que
chegamos era o de que não era a hora certa de tomar decisão nenhuma. Faltavam
quase três semanas até a Lua Sangrenta e o Inferno não era a maior de nossas
preocupações até lá. Por isso, a conversa naturalmente se dirigiu para a batalha
contra a Morte.
- Amelie não disse nada de importante? – Ellie perguntou para Kaylee, não
pela primeira vez.
Àquela altura, ela estava sentada no chão ao lado de Pierre, os dois espalhados
sobre o tapete de Olívia com as pernas esticadas e a mesma curiosidade fez no
olhar. Estavam tão parecidos que se eu dissesse isso a Ellie ela me daria um
beliscão.
- Não é como se ela soubesse de muito. – Kaylee explicou. - Ela é apenas um
soldado.
- Com a única missão de atrair você para sua força tarefa... – Sophie zombou,
recebendo de volta um chute nas canelas merecido.
Ninguém disse nada por algum tempo, pensando no que fazer. Amelie havia
dito que a batalha contra a Morte seria para descobrir qual entre nós era a mais
fraca e quais mereciam a vida eterna. Como se nós não tivéssemos passado
literalmente pelo Inferno para conseguir essa vida eterna.
- Talvez... – Tatiana começou. – E isso é só uma ideia maluca... Kaylee devesse
fingir que aceita o chamado da Morte e descobrir que diabos ela quer.
- Não! – Foi Anika a dizer, surpreendendo todo mundo. A encaramos por
alguns segundos, esperando uma explicação, mas tudo que ela disse foi: - Não é
uma boa ideia.
Eu, Ellie e Sophie nos entreolhamos, mas eu dei de ombros.
- A Morte vê o futuro através de intenções. Seria complicado demais. – Eu
disse, livrando Anika da berlinda por um instante. – Além disso, nós não damos
à Morte o que ela quer. Nunca. – insisti.
Pierre riu enquanto o Exército respirou fundo.
- Já que não vamos a chegar lugar nenhum, será que podemos descansar? –
Juliana pediu. – Vou precisar de tempo para me acostumar a Romênia outra vez.
Ignoramos o fato de que ela passou menos de um mês fora e resolvemos nos
dispersar, cada uma para o quarto que havia sido instalada, exceto por Ellie,
Sophie, Anika e eu.
- Annie, nos mostre seu quarto! – Ellie disse, assim que chegamos ao corredor,
em uma falsa animação que fez Anika bufar.
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Ela conhecia nossos pequenos truques, tendo passado vinte anos presa em
uma cabana com nós três. Mesmo assim, ela concordou com a cabeça e
delicadamente nos conduziu até seu quarto, no fim do corredor.
A casa de Anika é completamente de Anika. Dois andares amplos e lotados de
janelas. Todas as paredes de ambientes comuns são de tons de rosa, do salmão
ao pêssego e deixam a sensação do mais confortável e limpo ambiente. As janelas
são tomadas de cristais coloridos e bem trabalhados que lançam luzes e arco-íris
pela casa inteira, como um vitral de igreja. Existe algo de intrinsecamente bonito
e acolhedor ali dentro, como um lar de verdade, mais do que a minha casa.
O quarto dela, assim como o de Olívia, é pintado de rosa bebê e tem móveis
confortáveis em todo canto. Poltronas de veludo, uma cama de dossel
confortável, uma cadeira de escritório cor de rosa ao lado de uma mesa tomada
de bibelôs e cristais. Em uma das paredes, um mural de fotos tem mais fotos do
que deveria e eu não consegui não notar que a maioria delas era foto dela com
as gêmeas.
- Desembuche. – Sophie ordenou para Anika, se atirando na cama dela assim
que ela fechou a porta.
Anika soltou um longo suspiro e protelou sua resposta indo até a mesa e
pegando um caderno de brochura lilás que eu reconheci como um grimório.
Enquanto isso, Ellie e eu nos sentamos cada uma em uma poltrona e observamos
todos os passos da dona do quarto. Anika se sentou na cama, mas não abriu o
caderno.
- Eu tive minha primeira visão. – Anika disse, sem olhar para ninguém
especificamente. – Não que visão seja a palavra certa, porque eu não vi nada.
Apenas senti com uma clareza nauseante.
Ellie deslizou os dedos pela costura da poltrona quando perguntou.
- Sobre o que foi?
- A última de nós a morrer. – Anika respondeu, mesmo sendo óbvio.
- Kaylee? – perguntei, fracamente.
Anika concordou com a cabeça.
- Ela vai se matar, Kat. É isso que quer dizer não ser merecedora. Ela vai se
sentir tão mal que... – a voz falhou.
Ficamos as quatro em silêncio. Meus olhos viajaram pelo quarto inteiro antes
de ver o que queriam ver no quadro de fotos, as fotos felizes de Anika, Valentina
e Miranda. Os pedaços em que eu podia ver Naomi e Louise. Charlottie não
precisava aparecer em fotos – sua presença estava no semblante de Sophie o
tempo inteiro, especialmente quando morte e Destino eram trazidos à tona.
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- Deveríamos dizer a ela? – Sophie perguntou, o rosto sobre um travesseiro de
Anika e o rosto escondido por uma cortina dourada de cabelos.
- Eu não sei. – Anika disse. – Não acho uma boa ideia, mas ao mesmo tempo
é o destino dela e só ela poderia fazer algo a respeito, não?
Ellie balançou a cabeça, discordando completamente.
- Ela vai se sentir fraca e muito pior. – explicou. – Se ela não está bem, vai ser
como atrair o Destino diretamente para ela.
- Kaylee merece o direito de lutar contra isso, Ellie. – eu disse.
- Então a dê razões para isso, Kat. – Ellie atirou, me olhando com intensidade
- Ela já está travando uma batalha interna, precisamos dar apoio para que ela a
vença ou continue tentando, não avisar que a guerra já foi perdida.
Ela estava certa e eu percebi na hora. Ela também estava falando sobre muitas
outras coisas além de Kaylee. Me calei e concordei com a cabeça, em silêncio.
- Então, não diremos nada a Kaylee. - Anika interveio. - E às outras?
- Nos diga você, é sua visão. - Sophie pediu.
Ao invés de responder, Anika lançou um olhar longo para cada uma de nós.
Nós quarto, as Sobreviventes mais velhas do Exército. Aquelas que ainda se
lembravam como era o mundo no século XIX, que haviam conhecido aquele
mundo antigo e diferente. E as únicas que conhecemos Kaylee desse o começo,
desde que ela era uma garotinha de dois anos assistindo à morte da mãe. As
únicas que fizeram parte da horda que foi enfeitiçada a torturar Kaylee
continuamente, responsáveis pelas cicatrizes que ela carregou até a primavera
daquele ano.
Kaylee não havia sido transformada com nosso sangue, mas o sangue dela
estava em nós quatro.
Ninguém mais precisava saber, porque ninguém entenderia da forma como
nós entendíamos.
E, é claro, quem acabaria vencendo a batalha contra o Destino estava entre
nós.
15 de maio
Eu não pretendia voltar ao diário hoje, mas a chegada da carta de Anika me
convenceu a fazer isso. Ao contrário de Olívia, Anika escreve cartas curtas, mas
com todas as informações necessárias. Talvez porque ame escrever cartas e seja a
única de nós que o faz por prazer. Ela não precisa ir além do conjunto de frases
que me informa que: Persephone continua tão bem quanto poderia estar, dadas
as circunstancias, Selene deve pular uma série no começo do próximo ano letivo,
Olívia está resignada a não voltar para a casa dela independente do que ela
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implore e que seu novo papel na cidade é ajudar em partos de crianças que cada
vez mais recebem seu nome ou o nome de nós treze – para escrever uma boa
carta.
Eu me peguei sentindo uma falta tremenda de Anika e de sua pequena corte
em Piatra Neamnţ ao terminar a carta. O tipo de saudade que me faria sair
correndo de Graz e pegar um trem ou um avião em Viena para voltar para o
conforto da casa dela. Eu sei que não poderia fazer isso – não fosse por como me
sinto, seria pela fúria que eu sei que despertaria em todas as outras que tentaram
me convencer a deixar Graz e não conseguiram – e por isso volto a escrever sobre
os dias passados naquela casa. Uma pausa muito desejada entre uma batalha e
outra, onde os maiores problemas eram tediosamente normais.
Seis dias depois da aparição de Abadom, Anika resolveu dar uma festa de
aniversário a Tatiana. O aniversário dela coincidiu com o dia seguinte ao
aniversário de um mês da Batalha Final com o Inferno. Os humores eram
diversos e o clima geral beirava o depressivo, por isso, Anika resolveu que Tatiana
merecia a festa de aniversário mais incrível que desejasse e envolveu todo mundo
nos preparativos no dia necessário.
Nós rodamos a cidade inteira naquele dia recolhendo o necessário e um
número surpreendente de coisas saiu de graça por serem para nós. Era como
Nova Orleans, mas diferente ao mesmo tempo: Em Nova Orleans nos adoravam
como deusas por nos considerarem aquilo de mais belo que a alta sociedade tinha
a oferecer. Pessoas que tinham tudo nos ofereciam parcelas disso. Em Piatra
Neamnţ, cada presente era um agradecimento e mesmo vindo de quem não tinha
nada, a recusa era uma afronta.
Tendo acompanhado Anika em várias missões durante aqueles seis primeiros
dias, eu conhecia boa parte da cidade. Todas nós tínhamos algo a oferecer àquelas
pessoas. Do Réquiem ao Fogo, todas nós tínhamos um toque, um poder que
podia ajudar alguém. Nós não o fazíamos movidas por uma bondade ou pelo
desejo de ajudar, mas pela necessidade de nossos poderes em serem úteis e na
vontade de ter um propósito. Quando as ações eram respondidas com gentileza,
uma culpa cristã tomava conta de nós e nós nos víamos desejosas de fazer mais e
recobrar aquilo, apenas porque podíamos.
- Às vezes eu estou ajudando alguém e penso: Eu poderia matar você. Em outra
vida, eu teria matado você tão facilmente. – Anika me disse enquanto passávamos
por um supermercado naquele dia das bruxas. – Então eu penso: essa pessoa não
tem nada para me dar, não está me tomando nada e sua morte não me traria
vantagem alguma. E não faço. Mas ainda sei que posso.
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Isso resumia como nós nos sentíamos. Em algum lugar dentro de nós, ainda
éramos máquinas letais. Criaturas que matariam com prazer e por prazer e sem
hesitar. Só que ao mesmo tempo, se não houvesse um bom motivo para matar,
por que faríamos isso?
A altura em que chegamos em casa, ela estava fervilhando de atividades. Todas
estavam espalhadas por algum canto da casa, pendurando decorações, embalando
presentes, movendo móveis para abrir espaço para uma pista de dança e
organizando o sistema de som, entre outras coisas. A festa improvisada seria
muito melhor do que festas que fizemos por vários dos anos anteriores e uma boa
parte da cidade, a família mais próxima de Anika, estava convidada. A única
pessoa que não estava autorizada a fazer coisa alguma, era a própria Tatiana, que
aceitava esse papel de bom grado, largada em um sofá na sala com o celular na
mão.
Eu fiquei na cozinha ajudando Sophie a preparar comida para os convidados
que comiam. Volta e meia algumas das outras entravam no lugar, sempre em
grupo, e eu percebi que a casa estava se comunicando em línguas diferentes. Rubí
e Siena só se comunicavam em espanhol e um inglês enrolado, então qualquer
pessoa – normalmente, Ellie – que estivesse com elas se comunicava em sua
língua natal. Juliana estava na cola de Amelie desde que chegara, tentando
arrancar tudo sobre os Apreciadores, para garantir que o grupo não voltasse a se
unir depois da morte de sua mãe, e elas sempre conversavam em inglês, como
uma forma de distração. O resto da casa se comunicava em romeno.
Em algum momento, Persephone entrou na cozinha e tentou beliscar um
pouco do peru que Sophie fazia – levando uma bronca revoltada que a fez rir.
Ela parecia mais calma e ciente dos seus arredores, o que ficava cada vez mais raro
naquela época. Quanto mais o ano novo se aproximava, menos de Persephone
ainda era Persephone e mais ia se transformando em uma espécie de vegetal, mas
naquela noite, ela parecia completamente ela mesma.
- É Samhain e eu tenho tramazeira no sistema o suficiente para me transformar
em uma fruta. – Ela explicou, notando minha surpresa.
- Isso ainda não explica porque você está nos tratando tão bem. – rebati.
Persephone suspirou e tomou de Sophie a panela na qual ela tinha feito a
cobertura do bolo, para comer as sobras.
- A guerra acabou. – Persephone disse, depois de um tempo. - Nós lutamos
juntas, eu vi o Inferno e agora isso vai me mudar para sempre. Não faz sentido
ficar chateada a essa altura.
- E você teve sua vingança. – Sophie comentou.
- Eu não estou feliz sobre a morte de Valentina, Sophie. – Persephone rebateu.
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- Mas você não está chateada com isso também.
Persephone fez um barulho irritante raspando a colher na panela e o
prolongou pelo máximo de tempo possível antes de dizer:
- Eu não sou cruel o suficiente para achar que roubar ossos de bruxa merece a
punição de morrer no Inferno. Mas todas nós sabíamos que Valentina ia morrer
e ao contrário de vocês, eu sei que o Destino é inevitável. E ela foi embora
salvando centenas de almas, então foi por todos os motivos certos.
Eu não conseguia me sentir do mesmo jeito, mas sabia o que ela queria dizer.
De uma forma ou de outra, nós nos envolvemos em trabalho até a hora da festa
e eu não precisei dizer mais nada. A festa de Tatiana foi maravilhosa, com tudo
que uma festa de aniversário normal teria direito. Era como se ela estivesse
completando 18 anos, não 78.
Comer tem algo de entediante nesse estado estranho de ser imortal em que
nos encontramos, então as comidas foram reservadas para os visitantes, mas nós
bebemos e dançamos como se a vida dependesse disso. Em algum momento, eu
me senti cansada o suficiente para precisar sentar e acabei em uma mesa, ao lado
de Ellie e Rubí. Eu tinha visto Siena dançando com Sophie havia alguns minutos.
- Eu mal conheço meus poderes completamente. – Rubí resmungava para Ellie.
- Não saberia dizer o que o Inferno mudou em mim.
Você não pode ir ao Inferno e voltar a mesma. Quando Tatiana foi
acidentalmente carregada para lá durante o chamado do Inferno, ela voltou com
a sensibilidade ao fogo. Todas nós saímos da guerra com algo novo, mesmo as
que não eram bruxas, voltaram com algum poder. E é claro que todos os vampiros
voltaram receberam sua alma de volta com algo novo.
- Você viu fantasmas nas últimas semanas? – Ellie perguntou. Rubí discordou
com a cabeça. – Você tentou mover algo com a mente? Testou sua força? Tentou
ler a mente de alguém?
- Ellie. – Rubí reclamou, revirando os olhos.
Ellie abriu um sorriso reluzente e cheio de ironia que imediatamente atraiu
toda a minha atenção para a cena. Observei as duas com cuidado. Ellie
descansava completamente reclinada na cadeira, mas seu antebraço descansava
inconscientemente sobre a coxa de Rubí, que por sua vez estava completamente
inclinada na direção dela. Era mais do que o tipo de conforto que duas pessoas
que se conectaram através de uma maldição em comum tinham uma com a outra.
Eu controlei um sorriso e desviei o olhar, mas foi tarde demais – Ellie notou
que eu estava olhando e se retesou no mesmo segundo. Rubí ficou tensa - ela não
era burra e sabia o que estava acontecendo. Eu fui forçada a puxar um assunto e
envolver as duas em uma conversa longa para garantir o mínimo de normalidade
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pelo resto da noite. Depois de ter decidido voltar para a pista de dança, perdi as
duas de vista até a manhã seguinte.
Ellie e eu nunca conversamos sobre o que sentíamos. Nós apenas sabíamos.
Duas almas nunca estiveram tão literal e figurativamente ligadas quanto as
nossas. E apesar de nos amarmos de formas diferentes, nós sempre seremos a
pessoa que ama à outra com mais intensidade.
Na manhã seguinte, eu estava indo do meu quarto para o andar de baixo e
passei pela porta do quarto de Ellie na hora em que ela estava saindo do quarto.
Eu notei algo de diferente nela tão rapidamente que me escondi atrás de uma
cortina antes de me dar conta do que estava fazendo. Ellie usava um robe de seda
branco tão fracamente amarrado que as pernas claras estavam quase
completamente descobertas. Elas foram as primeiras coisas que eu notei e elas
deixaram claro a intimidade da situação que eu presenciava.
De onde eu estava, tudo que vi foi Ellie olhar de volta para o quarto abrir um
sorriso reluzente e dizer algo em voz baixa antes de fechar a porta com alguém lá
dentro. Assim que fez isso, ela fechou os olhos, respirou fundo e os cantos da
boca se ergueram lentamente.
Deus, ela era tão linda. E estava em um momento de felicidade tão plena que
assistir envolvia meu coração em quase magia.
Me peguei sorrindo. Eu sabia que ela não ia me contar que tinha dormido
com Rubí, então eu estava descobrindo da única forma que poderia. Era a prova
final de que o que eu sentia por Ellie não tinha o mesmo fervor romântico do
que ela sentia por mim.
Esperei ela ir para o andar de baixo, antes de eu mesma sair das sombras. Fiz
o caminho de volta até o meu quarto e me escondi lá até o fim do dia. Me ver a
faria se sentir culpada e eu preferia que ela fosse feliz pelo tempo que pudesse.
18 de maio
Alguém encontrou a cabana hoje. A casa de minhas antepassadas fica afastada
da estrada que leva no sentido a Graz, em uma clareira cercada de árvores tão
entrelaçadas que não era possível ver o casebre até se enfiar embaixo de um galho
e chegar à clareira em si. Percebi a pessoa se aproximando quando estava sentada
na porta dos fundos, fazendo sombras com um cristal. Me enfiei na sala secreta
e tranquei a porta.
Como esperado, o jovem se aproximou da casa, sem saber se ela estava
habitada ou não e com a confiança que somente um homem branco austríaco
teria, entrou em todos os cômodos, buscando alguma coisa. A casa parece
habitada – está limpa, aberta e organizada-, mas não por nada humano e nem por
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nada nesse século – não tem comida, energia elétrica ou água encanada. Eu notei
a confusão do homem que fuçava minha casa através da energia dele. Também
notei a energia das bruxas enterradas abaixo de nós e em meu jardim
completamente revoltada pela invasão.
Eu não pretendia fazer nada a respeito. Não era como se ele fosse dormir ali e
eu estava segura na sala secreta – que é completamente encantada -, era só esperar
que ele fosse embora e eu ficaria bem. O problema é que ele foi embora e assim
que eu voltei à minha rotina normal, retornou, com três outros homens e a
intenção de tomar a cabana. Mesmo se eu não fosse forçada a mata-los, a cabana
era protegida por um bando de bruxas mortas e a Morte viria busca-los na lua
cheia seguinte.
Eles foram as primeiras pessoas que eu matei desde que voltei a ser bruxa – eu
fui a última a fazer isso, todas as Sobreviventes já mataram ou foram responsáveis
por Mortes antes de mim, pelo que me contaram. Os assassinatos não me
incomodaram ou me deixaram deprimida, porque eu sabia que precisava fazer
isso, mas eu tinha esquecido o quanto era irritante ter que esconder corpos
depois do ato. Me fez sentir falta de ter um Exército para fazer isso comigo.
Novembro do ano passado chegou deixando todo o Exército na ponta dos pés.
Tínhamos duas semanas até a lua sangrenta. A Morte vinha cobrar uma de nós e
o Inferno queria nossa ajuda. Precisávamos decidir o que fazer e por isso
passávamos todas as noites em longas reuniões, onde debates chegavam próximos
do não-civilizado. Amelie, Persephone e Rowan às vezes faziam parte dessa
reunião, mas elas estavam quase tanto às escuras quanto nós oito. A única coisa
que as videntes podiam dizer era que no fim, haveria sete de nós e que a profecia
previa isso e Amelie não dizia quase nada, lembrando que só estava ali porque a
Morte a trouxera de volta.
Anika, Ellie, Sophie e eu ainda estávamos escondendo o que sabíamos sobre
a batalha com a Morte, mas aquilo não faria diferença nenhuma. Sabíamos que
não tínhamos como nos preparar, além de ler e reler a profecia milhares de vezes
e tentar fazer de tudo para que Kaylee se sentisse bem e o mais próximo do feliz
possível. Não sei se ela notou o fato de que era a única que Anika não enchia de
tarefas durante o dia e a que ganhava o direito de decidir o que faríamos em
todos os momentos livres. Conversas sobre temas tensos eram terminantemente
proibidas fora das reuniões.
Uma semana antes da lua sangrenta, Ellie, Sophie e eu ficamos na sala de
estudo e atendimento de Anika a tarde inteira, ajudando ela a cuidar de algumas
crianças que desenvolveram crises alérgicas algumas semanas antes do inverno.
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Todas as vezes que a sala ficava vazia, Anika soltava alguma frase sobre algo que
ela tinha aprendido com o Destino agora que “entendia sua língua”.
- Eu não sei, mas nenhuma força é imbatível. – ela disse, já no fim da tarde. –
Existe equilíbrio neste universo e em todos os outros e isso significa que tudo
pode ser subjugado.
- Então como o Destino nunca foi vencido? – perguntei. – Em milênios?
- Não acho que ele nunca foi vencido, apenas que não existe documentação
disso. – Anika respondeu.
Uma outra criança entrou na sala e nos distraímos encontrando uma forma
de ajuda-la com a brotoeja. Depois que ela saiu, Ellie se sentou sobre a mesa e
cruzou os braços sobre o peito, dizendo:
- Vencer o Destino é reescrevê-lo. Talvez não exista nada documentado, porque
quando as coisas mudaram, foi como se elas sempre tivessem sido daquele jeito.
- Isso faz sentido, mas não nos ajuda nem um pouco. – eu disse. – Nós
tentamos mudar as coisas e não adiantou nada.
- Nós não mudamos de verdade, apenas encontramos nossos destinos de
braços abertos. – Anika corrigiu. – Nós sabíamos o que ia acontecer graças à
profecia, e não tentamos fazer algo diferente acontecer, apenas tentamos evitar
que o que ia acontecer acontecesse, mesmo que não tivéssemos como saber como
aconteceria.
- Anika, você está fazendo minha cabeça doer. – Sophie reclamou.
Anika riu, mas foi interrompida de novo antes de explicar. Não tivemos tempo
de voltar à nossa conversa até o fim do dia, quando a lua já estava alta no céu e a
sala de estudos sem energia iluminada apenas pela luz das velas.
- Nós não tentamos fazer com que outra coisa acontecesse. – Anika disse, assim
que pode. Ela não precisou explicar do que estava falando, porque as palavras
dela tinham ficado em nossas cabeças durante todo aquele tempo. – O Destino
disse: “Isso vai acontecer”. E ao invés de responder com: “Na verdade, isso vai
acontecer.”, respondemos com “Isso não vai acontecer” e o Destino, é claro, riu
de nós e de todos que tentaram o mesmo antes.
- Mas como nós fazemos outra coisa acontecer, se não sabemos exatamente
como vai acontecer? – perguntei.
Anika deu de ombros.
- Não fazemos. Você precisa conhecer as regras para poder quebrá-las. Se você
não conhece palavra por palavra do que foi escrito em pedra, nunca vai encontrar
a brecha, e o Destino é mais esperto do que simplesmente contar tudo.
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No escuro da sala, eu notei uma faísca de compreensão tomar o olhar de
Sophie, tão intenso e azul quanto o olhar dela conseguia ser. Ele foi embora tão
rápido quanto veio, mas eu sei que esse lampejo estava lá.
Queria poder dizer que naquele momento eu sabia que algo não estava certo,
mesmo que não soubesse o que fosse. Queria dizer que sabia que ela tinha
tomado uma decisão e que uma ideia surgia nela, guardada o suficiente para que
ela não corresse o risco de ser descoberta pela Morte. Mas eu só noto isso agora,
olhando para trás e sabendo de tudo que aconteceu. Eu não sabia tudo, como
não sei agora, mas o que eu sei é que eu nunca poderia impedir uma força tão
poderosa quanto Sophie de fazer o que fez e de destruir o que destruiu.
20 de maio
A carta a chegar hoje foi de Juliana. De alguma forma, ela demonstrou uma
irritação ainda maior que a de Olívia em ter que escrever uma carta à mão,
mesmo que eu tivesse dito que ela não precisava ser tão literal. Só porque eu me
recusava a usar celular ou computador na cabana, não queria dizer que eu não ia
a Graz ver meus e-mails de vez em quando ou que eu não leria cartas digitadas
em computador e impressas. Mas para o Exército, qualquer retorno ao passado é
absoluto. Não consigo culpa-las por isso.
Juliana me conta que Alex deve começar a faculdade em setembro, com bolsa
de estudos completa. Conta também das festas que tem dado, dos resultados das
reformas das casas que ela herdou da mãe e de Louise, conta de todos os novos
feitiços que aprendeu com bruxas da cidade e com os livros das Delacrois, além
de me pedir que mande alguns dos livros que eram das bruxas de Cianne, que
Kaylee disse a ela que poderiam ajudá-la. Finalmente, Juliana assinou a carta com
Delacrois-Mayfair e colocou em um pequeno “P.S.” que tinha conseguido
oficialmente mudar seu nome para aquele.
A carta inteira aqueceu meu coração e fez com que eu sentisse uma pontada
de saudades de Nova Orleans. Eu sei que nunca poderia montar pousada lá,
como algumas das meninas fizeram, mas eu também sei que eu sempre retornarei,
acompanhando a evolução da cidade, de década em década, de século em século,
de milênio em milênio. O maior motivo para voltar sempre será o pequeno
buraco em meu coração.
Na última semana antes da lua sangrenta, Ellie começou a falar sobre Porto
Williams em nossas reuniões.
- Estamos falando de centenas de almas, presas à mesma maldição que eu
carrego, mesmo sem ter nada a ver comigo.
- Você disse que eu poderia ajudar. – Olívia disse.
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- A salvar a alma das Caídas, depois que eu me livrasse da maldição. – Ellie
resmungou. – Essa maldição vem diretamente do Inferno e para todos os efeitos,
só eles poderiam revoga-la.
- Sem chance disso ser verdade. – Sophie rebateu. – Nosso Exército é
conhecido por achar brechas quando o assunto são maldições.
Eu estava deitada na cama de Anika, de barriga para cima, olhando as
ilustrações na tapeçaria do dossel enquanto as ouvia falar, mas eu podia sentir os
olhos de todas se virando na minha direção. Me ergui com os cotovelos e olhei
diretamente para Ellie.
- O que você acha? – perguntei. - Nos livramos da maldição na lua sangrenta
fazendo um pequeno favor para o Inferno, ou procuramos a forma mais
complicada e independente de fazer isso, prolongando seu sofrimento?
Ellie me olhou nos olhos.
- Você sabe que não é comigo que eu estou preocupada.
- Você nunca nem esteve em Porto Williams, então eu duvido que seja com a
cidade. – eu continuei.
- Claro que não, é com Rubí. – Sophie zombou, de onde estava.
Ellie tirou os olhos do meu para chicotear Sophie com o olhar mais gélido que
ela já deu em anos. Vi suas mãos tremerem de leve e eu sabia que ela mataria
Sophie por dizer aquela frase, se isso fosse possível. Ninguém teve coragem de
reagir a isso e o quarto ficou em um silêncio absoluto enquanto Ellie se
recuperava.
- Valentina. – ela rosnou, quando conseguiu. - Essa foi a palavra que Anika
disse que mandou a criatura de volta ao Inferno, e nós sabemos o porquê. - O
quarto continuou quieto, mas agora por outros motivos. - Valentina morreu
tirando aquelas almas do Inferno pela ruptura. Ela se sacrificou salvando cada
vampiro na Terra e agora está presa em uma cidade amaldiçoada, ao invés de
conseguir paz. Eu tenho um corpo, química para me manter no lugar quando
necessário. Se eu me canso de sentir, um choque forte o suficiente me faz
desmaiar. As almas presas em Porto Williams, apenas sentem. Vocês podem
imaginar? – Ela olhou para Kaylee, o que foi cruel. - Só sentir. Não poder fugir
do sentir. – Em seguida, olhou para Sophie. – Charlottie está lá. – Para Juliana.
– Louise foi poupada de qualquer maldição, mas poderia estar lá também. – E
para Anika. – Valentina e Miranda. São nelas que deveríamos estar pensando,
não no que é certo ou errado, porque isso nunca importou.
Ellie estava chorando quando terminou. Todas tinham os olhos presos nela.
Eu me sentei confortavelmente e cruzei minhas pernas sobre a cama antes de
dizer:
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- Nós temos conversado há quase duas semanas sobre fazer ou não um favor
para o Inferno, mas esquecemos do que precisamos fazer. – eu disse. – Nós
precisamos fechar a ruptura. Precisamos mandar de volta criaturas como o
parasita que esteve em Alexandra e matou Charlottie. Se o Inferno quer nos dar
algo em retorno, isso é com eles e não significa que nós devemos nada a eles. Mas
Valentina não se sacrificou para que eu, Ellie e Anika tivéssemos controle sobre
a ruptura e uma parte do Inferno, mas para que a guerra acabasse e todas as coisas
ruins que ela trouxe se fossem com ela.
Eu vi algumas cabeças se movendo ao redor da sala e partimos para votar se
faríamos ou não. A votação foi unanime. Depois dela, Sophie pontuou que já
que apenas as que tinham sangue de Valentina poderiam fechar a ruptura no
Inferno, as outras precisavam de preparação para a batalha contra a Morte, mas
Anika decidiu que essa discussão poderia esperar outro dia. Aos poucos, todas
deixaram o quarto, as quatro que sabiam sobre Kaylee e ela própria restando no
quarto.
- Posso perguntar algo a vocês? – Kaylee disse, quando percebeu que nós
queríamos ficar por lá.
- Claro, Kay. – Ellie disse, apesar de engolir em seco, temendo qual fosse a
pergunta.
- Que paz vocês podem dar às almas que estão em Porto Williams?
Ellie quase suspirou de alívio, cedo demais, naturalmente.
- Podemos manda-las para uma dimensão espiritual segura. – Ellie explicou Uma onde as almas existem apenas como almas. Digo, Olívia pode.
Os poderes que Olívia ganhou de presente um pouco antes de descermos ao
Inferno, no meu aniversário, são chamados de Toque do Céu. Em teoria, ela
ganhou os três poderes que reservam a Deus: onipresença, onisciência e a tão
completa onipotência. Na prática, ela não se tornou o próprio Todo Poderoso,
mas ganhou acesso a coisas que não tinha antes – ela pode desejar estar em um
lugar e realmente estar lá, de forma corpórea ou não. Quando ela vê ou descobre
algo, ela realmente Vê e realmente Entende, todos os processos que levaram
àquilo, todos os componentes da coisa em si. E é claro, ela também foi garantida
todos os poderes terrenos, da magia de uma bruxa, a cura de vampiro ao acesso
a outras dimensões do Réquiem.
Dizem que o Céu confere esses poderes a pessoas que possuem uma missão
específica na Terra ou a pessoas que merecem ser abençoadas em seu caminho.
O título de “A Freira” de Olívia foi justificado naquela noite.
- Você acha que poderíamos fazer isso com qualquer alma? – Kaylee perguntou,
colocando os cabelos atrás da orelha.
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Por um milésimo de segundo, eu vi as cicatrizes que não existiam mais em seus
braços.
- Eu acho que sim. – Ellie disse, em um tom de confusão, como se não
entendesse por completo.
Eu entendia.
- Você não pode fazer isso com uma alma que está controlando um corpo e
mantendo ele eterno, Kaylee. – eu disse. – Não de forma definitiva. Quebrar sua
ligação terrena por completo destruiria a alma e a levaria ao nada infinito.
Kaylee olhou para mim, os olhos escuros deixando claro que ela sabia que eu
sabia. Fiz o máximo para implorar que ela não fizesse isso, mas ela não conseguia
ver isso.
- Obrigada, Kat. – disse, saindo do quarto de Anika e deixando nós quatro
sozinhas, com um aperto no coração.
27 de maio
A carta de Tatiana foi da simplicidade mais tomada de carinho que poderia
ser. Ela me contou que tinha acabado de chegar ao Quênia e ido direto a uma
ilha na costa norte, onde ficaria por tempo indeterminado. Disse que tinha
espaço para mim e que quando se cansasse de lá queria que eu mostrasse a ela
lugares que eu tinha visitado e que ainda não tive como mostra-la. Não sei porque
me surpreendia que Tatiana estivesse vivendo da forma mais plena possível entre
nós sete. Conhecendo o mundo, os lugares que ela não conheceu durante nossa
busca pela décima terceira vampira. Depois de nascer meses antes da segunda
guerra mundial e viver em guerra por quase 100 anos, ela finalmente estava livre.
A lua sangrenta chegou devagar como uma cobra que se prepara para o bote e
de repente nos atingiu. Em 13 de novembro, nenhuma de nós dormiu. A lua já
estava vermelha, como se tomada por um véu rubro, mas ainda não estava cheia
o suficiente para significar uma Danse Macabre. Ficamos pela sala da casa de
Anika, andando sem rumo de camisola como fantasmas. Pierre também estava
entre nós, nos encarando, com o olhar grave. Amelie dormia tranquilamente
deitada no sofá, como se estivesse lá apenas para lembrar que a Morte estava
chegando.
Quando o sol estava prestes a nascer, Sophie perdeu a paciência, perguntou se
éramos ou não a merda de um Exército e começou a organizar nossas estratégias
de guerra. Apenas eu, Ellie e Anika poderíamos fechar a ruptura, então era
melhor que nós três ficássemos longes da ação com a Morte. A Morte também
faria de tudo para levar uma de nós três, em especial, eu então era melhor que
fosse como fosse. Pierre ficaria conosco, para garantir que o fechamento da
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ruptura tiraria dele sua parte demônio. As cinco que iriam para a batalha
precisavam repassar o que sabiam sobre Danse Macabre. Anika ameaçou lançar
sobre todas um feitiço da verdade para ter certeza de que nenhuma delas tinha
intenção de se unir à Morte. Claro que ela sabia que Kaylee se mataria, não se
uniria à Morte, então, quando Kaylee jurou que não tinha a mínima intenção de
se juntar à Morte, mesmo que Amelie fosse levada com ela, nós sabíamos que ela
não estava mentindo.
Kaylee parecia miserável naqueles dias, mas de uma forma mais obsessa e
menos completamente depressiva. Depois de todo tempo que passou catatônica
e triste pelo que fez com Amelie, ela finalmente estava deixando a garota de volta
sob a guarda dela – e isso a estava enlouquecendo. A batalha com a Morte
significava o fim da ligação de Amelie com a mesma e como Kaylee não tinha
intenção nenhuma de se unir à Morte, Amelie provavelmente estaria morta até
o fim da noite. Devastando Kaylee mais uma vez.
As preparações de guerra nos deixaram mais calmas, mais graves. Agora, era só
esperar até a noite. Enquanto ela chegava, nós nos movemos pela casa,
organizando as últimas coisas. Depois disso, voltamos à sala e esperamos,
ninguém com coragem de fazer mais do que passar as páginas de um livro, abrir
e fechar aplicativos no celular ou distraidamente brincar com a corrente do colar,
pensando aquele seria seu último dia de vida – neste plano ou em qualquer um
outro. Ellie estava nervosa demais para se mover e eu fiquei descansando a cabeça
no ombro de Ellie, cochilando.
Estava quase pegando no sono, quando Sophie se sentou no braço do sofá e
esticou as pernas sobre nós duas. Não me movi ou abri os olhos.
- Sabe o que é estranho? – Sophie perguntou, para Ellie. – Quantas de nós
queremos um final feliz romântico.
- Sophie. – Ellie gemeu, como se dissesse “Kat pode estar ouvindo”.
Eu estava, mas elas não tinham como ter certeza e Sophie não se importou.
- Nós desprezamos o amor com tanta vontade, por tanto tempo. E agora
Juliana está caindo de amores por Pierre e com medo de morrer apenas para não
acabar perdendo a chance de beijá-lo. Kaylee pensa em se matar por Amelie. E
você...
Dessa vez, Ellie deu um tapa em Sophie, tão forte que a bruxa quase caiu do
sofá e soltou um grito de dor. Apenas Ellie poderia bater em Sophie daquele jeito
e sair incólume. Fiz muito esforço para continuar fingindo que ainda estava
dormindo.
- É sério, Eleanor Pleurer. – Sophie disse, se recuperando do tapa. – Você
merece seu final feliz romântico.
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Ellie soltou uma risada cruel e carregada de ironia.
- Você sabe qual foi meu maior erro em todos os meus anos de vida? – Ela
perguntou e respondeu a si mesma: - Eu me apaixonei por um Petry. Se não fosse
por meu relacionamento com Alec, eu não teria sido atacada, eu não teria sido
encontrada por Kat, eu não teria dado a luz a Pierre e voltado como uma vampira.
Eu me apaixonei por um Petry e me tornei o Réquiem. Um século e meio depois
eu continuo cometendo os mesmos erros.
Sophie chutou a perna de Ellie, quase me empurrando junto.
- E quanto a Rubí?
- Sophie, ninguém nunca vai ser Kat. Não interessa quantos relacionamentos
eu tenha ou quantas pessoas me façam feliz, eu vou ser assombrada pelo que sinto
por ela para sempre.
- E isso é uma coisa ruim, por que...? Ela não a ama do jeito que você a ama,
mas ama você mais do que o suficiente. Não deixe o que você quer dela ficar do
caminho do que ela pode dar a você, Ellie.
Ellie não respondeu. Eu esperei um minuto antes de me mostrar acordada e
assim que o fiz, engoli em seco, torcendo para que não notassem o motivo.
Um pouco antes da meia noite, todo mundo voltou para o seu quarto para se
trocar e se vestir o mais confortavelmente possível. Estava relativamente frio e
Sophie apareceu com um casaco de gola alta que Ellie tricotou para ela,
arrancando um sorriso de Ellie. O resto de nós estava tranquilamente vestida de
jeans e camiseta, algumas de jaqueta, as que ficariam em casa com os braços livres.
Tivemos um grande momento de despedida no andar de baixo, pois a maioria
de nós não sabia quem voltaria naquela noite e quem não. Sophie era a única
das quatro mais velhas que veria a Morte naquela noite e ela nos puxou de lado
para garantir que cuidaria de Kaylee o quanto pudesse.
- Não vou deixar que ela faça nada estúpido. Nem nenhuma delas, para falar a
verdade. – Ela disse, olhando para todas nós. – Eu preciso que vocês façam algo
por mim.
- É claro. – eu disse, sem pensar.
Sophie tirou uma bolsinha de veludo do bolso e nos mostrou com a palma da
mão aberta.
- Isso é uma relíquia de família. – Ela disse, agora olhando para a bolsinha. –
Preciso que vocês a mantenham por perto durante toda a noite. Quanto fecharem
a ruptura, abram a bolsa e olhem seu conteúdo. Vocês saberão se a alma de
alguma bruxa Hass está perto de vocês. Eu preciso saber.
Não entendemos naquele momento, mas não importava. Nós confiávamos em
Sophie. Ellie tomou a bolsinha de suas mãos e a pendurou ao lado de seu
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pingente de safira. Sophie a abraçou, seus olhos se enchendo de lágrimas
rapidamente, antes que ela se afastasse. Abraçou Anika em seguida, a chamando
de “Aquilo” e dizendo que estava orgulhosa dela. Em seguida, foi minha vez.
- Eu sei que você estava ouvindo tudo. – ela sussurrou em meio aos meus
cabelos. - Cuide de Ellie, Kat. Tenha certeza de que todo mundo terá seu final
feliz romântico.
- Não existe final, Sophie. – eu respondi, ecoando as palavras de Pierre. –
Apenas ciclos.
- Se você acredita nisso, acredita que fins são necessários para que outros
começos aconteçam, certo? Não esqueça disso esta noite.
Nada disso pareceu estranho. Não tinha porque nada disso parecer estranho.
Todas nós estávamos emotivas e preocupadas e sabíamos que independente do
que acontecesse, o fim definitivo de uma de nós se aproximava e o resto ficaria
para trás com dor no coração.
Nossa despedida de Kaylee foi tão dramática quanto nossa despedida de
Sophie. Eu quis gravar o rosto dela em pedra e pedi um milhão de vezes que ela
não fizesse nada estúpido. Ela respondia com:
- Eu não faço promessas até considerar as consequências. Bruxas não são
conhecidas pelos seus atos, mas pelos resultados deles.
No fim, todas foram embora. Restando Ellie, Anika, Pierre e eu. Ficamos em
silêncio, olhando uns para os outros por muito, muito tempo.
- Como faremos isso? – Pierre perguntou.
Eu sorri, mas Ellie me cortou.
- Teoricamente, você não vai fazer nada.
- Mas na prática, farei sim. – ele avisou. – Minha liberdade será conquistada
da mesma forma que vocês conquistaram a de vocês.
Ellie se calou, surpresa pela reação dele. De repente, eu sabia exatamente o
que precisava fazer. Contei a eles meu plano e por mais louco que fosse, ele fazia
sentido demais para ser questionado.
Fomos andando até o monte no redor de Piatra Neamnţ onde costumava ficar
a casa de vidro. O metal retorcido pelo fogo era tudo que restava ali, além de uma
marca profunda de fogo no chão. Eu tinha uma consciência mínima de que o
corpo de Charlottie também estava no meio daqueles destroços quando me enfiei
no meio do ferro e fui até onde Rowan havia me mostrado o céu aberto meses
antes e me explicado onde era a ruptura.
A lua me encarava, enorme e vermelha. A maior lua sangrenta do século. O
céu pareia estar sangrando novamente, não o vermelho brilhante da aurora
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austral e do sangue mamífero, mas um vermelho escuro e profundo, quase negro.
Sangue de vampiro.
Anika e Ellie pararam ao meu redor. Pierre se ergueu em nossa frente e me
encarou com atenção antes que fizéssemos o que tínhamos que fazer.
- Você está fazendo isso por quem? – perguntei.
- Por mim mesmo. – Ele respondeu. - Por vocês. Por Juliana.
- Você já quebrou tantas promessas, Pierre.
- Não essa, Kat. Tem coisas demais em jogo.
- Resposta certa. – Ellie disse, de onde estava.
Dei as mãos às minhas vampiras ao meu redor. À minha vampira e a vampira
de Ellie. Não éramos mais vampiras, mas era nosso sangue vampiro que nos
levava até ali. Éramos a linhagem de Valentina. A nós pertencia o sangue
derramado na ruptura do Inferno.
Fechamos os olhos, mas eu ainda podia ver o vermelho da lua. O vento parou
por um segundo e nele nós sussurramos a única palavra que tinha força o
suficiente para abrir a ruptura com clareza:
- Valentina.
O som do corpo de Pierre caindo no chão nos fez abrir os olhos e quebrar
nossa ligação. O céu estava vermelho vivo. De onde a lua estava até onde nós
estávamos, nuvens tinham se afastado e uma luz vermelha e brilhante aparecia,
como se o sol estivesse nascendo à meia noite.
Pierre deveria entrar, convocar cada Sombra que não foi invocada ou que não
deveria sair do Inferno de volta para casa, garantir que as promessas do Inferno
fossem cumpridas e voltar, sem a sua parte demoníaca, imortal apenas porque foi
ao Inferno e voltou. Ele tinha dez minutos. Tentaríamos chama-lo de volta nesse
tempo, mas não poderíamos garantir coisa alguma se ele não fizesse o que
precisava.
Nós três não nos movemos durante esse tempo. Embaixo e acima de nós, era
como se o tempo tivesse parado. O vento não soprava, as árvores estavam
congeladas no lugar, nenhum animal ou pessoa fazia som algum. A energia
elétrica havia caído em Piatra, provavelmente efeito dos dois eventos poderosos
acontecendo na cidade, um de cada lado, os dois tentando ser mais forte que o
outro. Era como se tivéssemos cortado e congelado o espaço-tempo. Minha
cabeça volta e meia ia até a Danse Macabre acontecendo a quilômetros dali, mas
mesmo que eu tentasse, não conseguiria saber o que estava acontecendo lá.
Quando Pierre voltou, foi completamente óbvio. O vento voltou a cortar o
ambiente e uma rufada de energia tremeu o chão sobre nossos pés. Não tivemos
tempo de vê-lo acordar e se levantar, porque precisávamos fechar a ruptura. De
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olhos bem abertos e novamente de mãos dadas, nós três não dissemos coisa
alguma. Ao invés disso, concentramos nossas energias em negar a entrada ou a
saída de qualquer criatura, corpórea, energética, sobrenatural ou humana. Ao
proibir o passeio pelo solo sagrado – mesmo que não fosse solo de verdade e
ficasse no Inferno – fechamos a ruptura aos poucos. A abertura vermelha foi
desaparecendo com cada vez maior velocidade, sendo tomada de nuvens escuras,
tão negras quanto a cidade abaixo de nós. Quando ela se fechou e as nuvens
tomaram conta do céu, começou a chover levemente. A lua não podia mais ser
vista e eu me perguntei se isso significava que a Danse também tinha acabado.
Pierre estava parado diante de nós mais uma vez, esfregando manchas de lama
do braço.
- Funcionou? – Ellie perguntou, ansiosa.
A chuva já estava deixando o cabelo dela preso diante de seus olhos e eu
mesma não conseguia enxergar direito.
- Não sei, me diga você. – Pierre disse e andou até Ellie para lhe dar um tapa
na cara, como fez quando a alma dela voltou.
As mãos de Pierre não queimaram. Tudo que Ellie fez foi devolver o tapa em
uma intensidade maior, deixando o rosto de Pierre vermelho o suficiente para
ser notável no escuro. Mas ele não queimou.
- Funcionou. – Anika disse, rindo.
Todos nós rimos, quase maniacamente. Rimos até nossos estômagos doerem
e por tempo demais. Em seguida, começamos a chorar. Chorando e rindo nós
continuamos até que todos os sentimentos e toda energia fosse colocada para
fora. Quando fizemos isso, tudo estava bem e era hora de voltar para casa e
encontrar as outras. Ver os designíos do Destino cumpridos mais uma vez.
- Esperem. – Ellie disse, antes que começássemos a decida de volta à cidade. –
Sophie pediu que abríssemos a bolsinha depois que a ruptura fosse fechada.
Ellie tirou a bolsinha de veludo do colar com todo cuidado e virou o conteúdo
em suas mãos. Um grito horrorizado saiu de seus lábios quando ela viu o que
estava lá dentro, eu comecei a tremer quando fiz o mesmo.
- Sophie, não. – sussurrei, entredentes.
Tomei a mão de Ellie e a aproximei de meus olhos. A luz vermelha da lua
voltou a se derramar sobre onde estávamos. As lágrimas me impediram de
enxergar o que estava nas mãos de Ellie, até que eu as colocasse nas minhas.
Pedrinhas. Pequenos pedaços de lápis-lazúli.
1º de junho
Kaylee me contou exatamente como aconteceu depois.
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Como Sophie convenceu ela a negociar com a Morte, garantir que Amelie
viveria por completo desde que um sacrifício fosse feito. Sophie convenceu
Kaylee que entendia sua necessidade de morrer, de dar um fim a tudo que ela
estava sentindo. Ela convenceu Kaylee de que sacrifícios precisavam ser feitos em
nome da felicidade de quem ela amava.
E então, se sacrificou.
Sophie Hass fez uma nova escolha quando a Morte veio convocar uma de nós
novamente. Sophie era indestrutível, subjugável apenas por ela mesma. Mas ela
não queria ser indestrutível, ela queria destruir cada força que considerava
culpada por sua dor e iria junto se fosse necessário. Em uma noite, Sophie venceu
o Destino, enganou a Morte, e garantiu que todas as sombras infernais estivessem
de volta onde deveriam.
Ela venceu. Venceu a guerra que tomou a maior parte das nossas vidas e tomou
dela Nova Orleans, sua irmã e todas as outras coisas que amou.
Sophie venceu. E o fato de que a saudades e a falta dela corta nosso peito de
forma tão profunda é culpa apenas nossa.
Sua alma foi destruída em tantos pedaços quanto seu pingente de lápis-lazúli
foi, mas cada uma de nós agora carrega pedaços da pedra em relicários, que ficam
juntos a nossas próprias pedras. Assim como cada uma de nós ainda tem um
pedaço da alma de Sophie em algum lugar.
Falar sobre a morte dela ainda me machuca – me levou cinco dias para
conseguir escrever sobre isso - e decididamente foi um dos motivos para o
Exército ter se separado de forma definitiva e eu ter me enfiado na cabana para
me reorganizar. Um mundo sem Sophie não parece certo, mas foi a decisão dela
e não se poderia lutar contra isso.
Sophie acabou sendo a única força imbatível neste universo e em todos os
outros.
18 de junho
A última carta a chegar é a de Kaylee – e chega no 100º aniversário de sua
transformação, datada de seu 117º aniversário. A carta foi tão curta quanto a de
Anika e tão cheia de carinho quanto a de Tatiana. Ela perguntou se poderia
passar alguns dias aqui durante suas férias de inverno, em julho. Disse que viria
sozinha, pois Amelie quer passar todo tempo possível em Nova Orleans.
Kaylee está fazendo faculdade na Argentina. Não sei porque escolheu esse país,
mas sei que não foi uma escolha repentina. Está estudando medicina e pretende
se especializar em psiquiatria. Estranhamente, fazer faculdade depois da guerra
era o plano de Louise e eu jurava que seria Juliana a seguir com ele.
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As escolhas de Kaylee completam quatro de nós nas Américas, três na América
do Sul – supondo que Ellie seguiu com Rubí de volta ao Chile. Olívia voltou ao
Brasil, apesar de estar longe de Petrópolis, em São Luís do Maranhão, envolvida
em algum tipo de férias glamorosas ou penitência criada por ela mesma. Seu
plano de transformar meus textos e nossas histórias e relatar com clareza pela
primeira vez, o Destino sendo superado por uma garota, está a todo vapor. Juliana
está em Nova Orleans, reinando sobre a cidade com punhos de ferro – ao lado
de seu Príncipe Consorte.
Eu e Anika permanecemos na Europa, Anika em sua casa em Piatra Neamnţ
e eu em minha cabana em Graz, até segunda ordem. E Tatiana, está viajando pelo
mundo, no momento na África, daqui a alguns meses, quem sabe?
Olívia não teve muita dificuldade em mandar todas as almas para a paz.
Naquela mesma noite, ela deslizou até Porto Williams e tirou todas as almas da
fenda, as enviando para a segurança. Aproveitou para fazer o mesmo com a alma
de Deyah, por mais insana que ela pudesse estar àquela altura. Depois disso,
estava acabado. Nada mais de missões para o Exército. Nada mais de batalhas
para vencer.
Começamos a deixar a Romênia logo depois do ano novo. O Natal foi o mais
silencioso e desconfortável que tivemos, mesmo nos anos em que passamos presas
em Cianne. Era como se não soubéssemos mais ser felizes, como se não
achássemos certo ter um pouco de felicidade. A rotina assumiu nossos dias, mas
ela não estava certa. Não era nossa rotina, estávamos invadindo a rotina de Anika,
como convidadas que não entendem os limites do convite.
No fundo disso tudo, Persephone perdia a cabeça. Eu estava esperando surtos
psicóticos, crises violentas, todo tipo de coisa que já tinha visto anteriormente de
pessoas que enlouqueceram ou deixavam de ser quem era. Com Persephone foi
completamente diferente. Ela apenas deixou de ser quem era. Ou de se qualquer
pessoa. No Natal, ela não dizia mais nada, quase palavra nenhuma, apenas olhava
vegetalmente pela janela. Ela só tinha pequenos momentos de lucidez, em que
ela queria conversar apenas com Selene – que às vezes ela confundia com Anika.
No dia 1º de janeiro, as bruxas Sobreviventes resolveram fazer um presente
para Persephone e no dia em que a lua voltou para o mesmo lugar – seu
aniversário de 19 anos – a mente de Persephone se mudou para um paraíso
criado por nós. Uma realidade estática onde ela vive o melhor dia de sua vida,
todos os dias. Aquele feitiço foi o mínimo que pudemos fazer por ela – ela, que
foi a única que voltou do Inferno amaldiçoada, ao invés de abençoada -, mas foi
demais para nós. A falta de Sophie se tornou tão óbvia no feitiço grupal, que nós
nem conseguimos olhar uma para as outras no resto do dia.
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Kaylee foi embora primeiro. Disse que queria pesquisar sobre como continuar
os estudos em alguma faculdade longe e que precisava de Amelie para isso. Elas
começaram voltando para os Estados Unidos para acabar com os rastros
humanos de Amelie e começar uma nova vida.
Juliana precisava voltar para casa de uma forma ou de outra e tudo que ela
quis foi eu e Ellie déssemos a benção para que Pierre a seguisse. Nossa resposta
foi revirar os olhos e dizer que eles ficarem juntos, depois de tudo que a gente
passou, era o mínimo.
Em seguida, Tatiana. Começou como uma viagem simples de férias e
continuou como uma missão de vida, de conhecer cada canto da Terra e começar
de novo no século seguinte. Olívia adorou a ideia e a imitou, mas queria começar
pelo Brasil. Na verdade, Olívia estava querendo fugir de todas as tarefas que
Anika arranjava para ela, como se ela fosse sua assistente particular TodaPoderosa.
No fim, restamos eu e Ellie. E Rubí e Siena.
Àquela altura, nós tínhamos conferências semanais via Skype com as meninas
que estavam em outros países e era absurda a diferença que a distância tinha feito
em nós. Nós precisávamos descansar, mesmo que fosse longe de nós mesmas.
No começo de fevereiro, eu disse a Ellie que ela deveria ir com Rubí e Siena e
conhecer a cidade que estava ligada a ela tão profundamente. Ellie queria ir, eu
conseguia ver isso, mas ela também não queria me deixar para trás. Eu a convenci
a ir prometendo que estaríamos no mesmo lugar no meu aniversário. Ela
prometeu de volta que aquilo era apenas temporário e que ela me chamaria até
lá se fosse necessário.
Nós duas sabíamos que eram promessas vazias e que muito poderia acontecer
até lá, mas nós éramos tudo de mais intenso que a outra tinha na Terra, não
podíamos simplesmente dizer adeus.
Na manhã do dia 18, eu falei com Ellie pela última vez. Ela foi a última a sair
da casa, arrastando uma mala com tudo que tinha levado até o táxi. Eu fiquei
parada no corredor, a alguns metros da porta, enquanto todo mundo estava lá
fora, ajudando a carregar o carro.
- Ellie. – Eu chamei, quando ela estava prestes a atravessar a porta. Ela se virou
com expectativa, me encarou com os olhos gelo profundos nos meus e mordeu o
lábio inferior, as presas surgindo, tão ameaçadoras quanto poderiam ser. Eu
coloquei uma mecha de cabelo atrás da orelha e lancei a ela o olhar mais intenso
que poderia. – Eu amo você.
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O final

Santiago, Chile
28 de agosto de 2017
Katerina!
Essa exclamação indica que estou gritando com você. Gritando por você estar
me fazendo escrever uma carta em 2017! Apesar de eu ter cogitado simplesmente
ligar, sei que você teve o disparate de jogar seu último telefone fora, e é apenas
por isso que eu estou escrevendo esta carta.
Isto é uma intervenção. As meninas sabem que você só ouviria a razão se viesse
de mim – prova disso é você não ter me contado sobre esta ideia ridícula de se
isolar do mundo.
Você, Katerina! Justo você! Você deveria estar viajando pelo globo,
conhecendo cada canto que ainda não conheceu ou cada canto que mudou
violentamente desde sua última visita. Você deveria estar vivendo como se não
houvesse amanhã. Eu não sei o que deu na sua cabeça para você resolver se
esconder do mundo na cabana onde você passou alguns dos piores anos de sua
existência – e nem quero ouvir uma desculpa qualquer sobre encontrar Naomi.
Eu conheço você.
Então eu não vou simplesmente dizer a você que saia daí e acreditar que você
vai sair e viver feliz para sempre rodando pelo mundo como Olívia e Tatiana –
farei uma proposta. E antes dela, tem algumas coisas que você precisa saber coisas que não poderiam ser contadas por telefone, videochamada ou mensagem
de texto e que eu não conseguiria dizer em pessoa, então eu vou agradecer a coisa
da carta nesse sentido, mas apenas nele.
Pierre me ligou ontem à noite e me contou que ele e Juliana estão lançando
uma campanha na cidade para encontrar “o verdadeiro culpado pelo Massacre
de Fevereiro de 1998”. Eles querem limpar o nome de Sophie na única cidade
que ela amou, mas ainda não sabiam quem culpar pelos assassinatos. Eu sugeri
que eles culpassem a mim e que fizessem de Sophie uma espécie de mártir. Não
faço ideia de como eles vão conseguir convencer uma cidade inteira de que uma
jovem de aproximadamente 17 anos assassinou 522 pessoas, além dos corpos
nunca encontrados de outras onze, mas eu posso fornecer qualquer prova
necessária. Incluindo um diagnóstico de insanidade que me foi dado em 1993.
Você se lembra? A psiquiatra que nós matamos? Ela estava completamente
convencida de estar diante de um dos casos mais inacreditáveis de psicopatia. Eu
não demonstrava sentimento algum. A frieza dos meus atos, dos meus olhares,
dos meus movimentos. Eu te deixava completamente orgulhosa por ser aquela
máquina assassina fria cuja existência era devida a você. Você fez de mim quem
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eu era e tinha mais orgulho de mim do que das outras. Eu adorava isso, do meu
jeito. Toda vez que alguém entrava no Exército eu tinha ciúmes – sua adoração
por mim era uma forma de garantir que eu sempre seria mais especial do que as
outras.
Claro que as coisas mudaram quando eu recebi minha alma de volta. Com ou
sem maldição, as coisas mudariam. O que eu não esperava era ser tomada de um
sentimento tão inacreditável sobre você. Era a pior coisa que poderia acontecer
comigo. E mesmo que eu me alimentasse de pequenas ilusões a esse respeito, eu
sabia que você nunca se sentiria do mesmo jeito – que sua adoração nada tinha
a ver com amor romântico, mesmo que fosse o sentimento mais profundo que
você pudesse nutrir por alguém.
Nós não falamos muito sobre nossos sentimentos, porque nós passamos muito
tempo da nossa existência desprezando eles. E eu não me importo que seja assim
para sempre, porque essa é nossa dinâmica. Mas quando você não consegue parar
de pensar em algo, eventualmente você vai falar sobre isso, Katerina. É como as
coisas funcionam.
Eu não estou mais com Rubí. Não tenho estado a pelo menos três meses. Não
foi por causa de você ou por meus sentimentos, que ela sempre conheceu, mas
por Siena. Siena não gostava de mim nem um pouco e deixava isso claro
constantemente. Eventualmente, Rubí se cansou de ter que viver entre eu e ela e
simplesmente optou por aquela com quem estava há mais tempo – e que nutria
por ela sentimentos mais fortes. Eu não me importei, realmente preferia ficar
sozinha do que em um ambiente de guerra fria constante. Eu me dei conta, ao
ver Rubí ir embora, que eu não sentiria saudades dela, porque outras saudades
se sobrepunham a essa. Como a do Exército e a de Sophie. E acima de todas, a
saudades de você.
Meus dias sozinha foram tomados por muita reflexão. Eu nem cheguei a fazer
alguma coisa além de pensar muito. Em uma noite, eu consegui mandar um
fantasma ir se catar e fiquei parada pensando: Por que eu consigo atrair apenas
adoração das pessoas? De você, de Sebastian, de Rubí. Talvez não de Alec, mas
que diferença faz? A alma dele foi destruída e, além disso, ele não tinha nada a
ganhar de mim ou motivos para me adorar. Se apaixonar por mim foi sua ruína.
O que me fez pensar se eu mereço amor. Falo de amor puro e natural, não esse
que beira obsessão ou adoração. Depois eu percebi: é claro que eu não mereço quem entre nós merece qualquer coisa boa? -, mas isso nunca nos impediu de
tomar o que queríamos e conquistar o que acreditávamos ser nosso.
Também pensei muito sobre você e sua adoração. Você foi criada para adorar,
Katerina. Sua mãe fez com que ela fosse todo o seu mundo pelos seus primeiros
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dez anos, para que você a adorasse e a obedecesse, mesmo depois de sua morte.
Depois disso, o Inferno quis que você fosse sua maior estrela, soldada mais leal e
você foi o mais longe disso que poderia. Você nunca fez o que queriam de você
ou adorou quem mandaram que você adorasse. Ao invés disso, a única pessoa ou
força que você adorou o suficiente para seguir - e mais importante não matar ou
trair - fui eu. E eu não sei porque ou como isso aconteceu, ou o que você viu em
mim que nunca mais voltou a ver, mas talvez esse seja o motivo de eu ter me
apaixonado por você.
Você pode não me amar romanticamente, mas ainda me ama e ainda me ama
de uma forma que nenhuma criatura no universo amaria. E eu sei que me
mandar embora doeu, e que você só fez isso porque sabia que precisava. E eu
tenho sido feliz nos últimos meses, como você imaginava, mas não tenho sido
plena. Não me sinto completa como me sentia quando éramos apenas nós duas
viajando pela França, há um século e meio, ou naquela boate em Nova Orleans,
dois anos atrás. Todas as vezes em que fizemos algo que só nós poderíamos fazer,
eu me senti completa. Eu me senti mais eu mesma do que com qualquer outra
pessoa.
Eu provavelmente deveria dizer a você também que ainda não fui a Porto
Williams. Eu quis, mas cheguei a Santiago colocando um milhão de
impedimentos e inventando preparações que não eram necessárias. Quando
Rubí e Siena foram embora, eu parei de mentir para mim mesma e de acreditar
que eu pretendia ir para a cidade que está ligada a mim. Por mais que eu queira
conhecer o lugar, eu não sei o que faria com uma cidade que espera tanto de mim
(como Anika e Juliana conseguem?). Todo mundo lá sabe minha história e
conhece meu nome. Eles esperam por uma lenda e a ironia é eu não me sinto
uma lenda desde que me tornei o Réquiem.
Sei que no momento em que eu pisar na cidade, vou precisar ser mais do que
apenas Ellie – quem quer que ela seja. Preciso ser a força que tem as chaves do
Inferno, a que canta a canção dos mortos, que conhece corpo e alma em toda a
sua profundidade. Isso é pior que ter o Toque do Céu (que Olívia não leia isso),
porque com ele você pode simplesmente ser o que esperam de você. O Réquiem
tem seus poderes baseados no que sabe e no que viu. Eu preciso ser quase uma
deusa. Aquela que sabe mais do que deveria. Preciso ser aquela que venceu o
Inferno. Mas essa não sou eu – o único motivo para eu conhecer a saída do
Inferno e poder fazer algo sobre isso é você ter me dado seu sangue. E você e as
meninas venceram o Inferno, eu fui apenas a Chave.
Eu não posso fazer isso e entrar naquela cidade sem você, Katerina.

334

Não posso enfrentar mais adoração – esta sem nenhum conhecimento prévio
de mim. Adoração sem sentido. Adoração por um conceito. –, sem estar cercada
pela sua – esta que vem de quem me criou.
O que eu quero dizer com tudo isso é que Sophie estava certa: Eu não posso
deixar o que eu quero de você ficar no caminho do que você pode me oferecer.
O que quer que eu acabe fazendo dessa minha vida eterna, sem maldições e
cercada de fantasmas, eu quero fazer com você. Mas eu definitivamente não vou
me esconder em uma cabana na Áustria como se fosse 1885 e a Morte e o Inferno
me quisessem morta. Então, venha para cá, Katerina. Me encontre no Chile e
vamos juntas até Porto Williams. Vamos conquistar outra cidade ou talvez
destruir outra cidade. Vamos começar a desbravar o novo mundo que criamos,
juntas.
Tenho todo o tempo do mundo para esperar por você, mas, por favor, não me
faça enfrentar mais essa batalha. Você me disse que estaríamos no mesmo país
no seu aniversário. Sabe o que fazemos com quem quebra promessas.
E antes que eu vá: Eu também amo você.
Ellie
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