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&#x2014; Escutar. Mesmo assim passarei pelo portal, n&#xe3;o ser&#xe1; capaz de
proteg&#xea;-lo tr&#xea;s dias sucessivamente. E n&#xe3;o tem raz&#xf5;es de mexer em mim
&#x2014; um sorriso benevolente e uma olhada confiante, frutos de treinamentos longos em um
espelho, decoraram a sua cara. N&#xe3;o se permitiu a nenhuma emo&#xe7;&#xe3;o verdadeira
ser mostrado.
Se os seus interlocutores, sete meninas inacreditavelmente alocadas embora durante um segundo
notem o medo sentido por ele, &#xe9; poss&#xed;vel esquecer-se do objetivo.
Para ter medo foi que. O tipo ordin&#xe1;rio contra os vencedores de dem&#xf4;nios que
t&#xea;m for&#xe7;a pouco n&#xed;tida &#x2014; n&#xe3;o demasiado muito.
Mas preparou-se. Vai se dar.
&#x2014; Porque &#xe9; simples para n&#xf3;s n&#xe3;o o unir e n&#xe3;o se esconder em um
quartinho?
Ou n&#xe3;o.
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