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Nasce uma criança. Com uma missão difícil e penosa: Acabar com o 
mal que cerca os mundos, governar o Portal Humano e conduzir os povos 
ao caminho da paz. 

Ela será conhecida como A Senhora do Caos. 

“Quando atingimos o sucesso na manipulação de sistemas mais 
complexos, que no seu planeta apenas são verificados nas dimensões 
abaixo dos átomos, obtemos o que trivialmente denominam hoje como 
magia. A teoria do caos estabelece que uma mudança, ainda que 
pequena, mas ocorrida no início de um evento qualquer pode ter 
consequências desconhecidas no futuro.” 

 

Texto atribuído à Serazat, o Dragão da Existência. 

 

E a saga dos mundos começa... 
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  Prólogo 

 

 

Kaosa, o início de todo o caos. 

 

Daran, Vila de Kaosa, num passado longínquo. 

 

Em um tempo há muito esquecido um dragão de olhos vermelhos baforou, 
parecia tomado pelo ódio, e o homem sentiu a força da sua garra atravessar-
lhe o peito. Lembrou-se de sua vida como pirata e de todas as aventuras 
percorridas até aquele momento. A montanha cuspia fogo e fumaça. Quando o 
resíduo flamejante chegava ao mar, o som da água fervendo era ouvido à 
distância. O sangue da montanha em contato com o oceano fazia uma nuvem 
branca e quente, parecendo a baforada de mil dragões. Era o maior dos 
infernos e uma paisagem aterradora como jamais vira antes. Ele deixou cair 
sua espada, pois o braço não obedecia mais, apenas pôde acompanhar com os 
olhos a besta caminhar em direção à sua casa, em direção à sua família. Ele se 
arrependeu de tantos pecados naquele instante, apenas não podia enumerá-
los. Por mais que sacrificasse sua vida nessa batalha, seu esforço não seria 
suficiente para adquirir o direito de pronunciar o seu pedido de perdão a ela. 
Como a amava! Não tinha noção do quanto, até agora. Desejou ter um pouco 
mais de vigor. Mesmo assim em um gemido de dor excruciante, como que 
rasgando seu peito ao meio, reuniu as últimas forças de seu corpo, que nesse 
estágio pareciam vir da alma, coração e músculos, unidos em um movimento 
final. Olhou para a espada do guardião caído ao seu lado e a apanhou. 
Apoiando-se nela, levantou-se. Num ímpeto finito e derradeiro, arremessou a 
arma enquanto o animal virava a cabeça pra trás em sua direção, abismado 
por tamanha insistência. A espada cravou no olho da criatura, que rasgou o ar 
com um grunhido ensurdecedor, mas nem isso o impediu de seguir seu curso 
em direção ao casebre. Deixava o belo homem, agonizante, cair após seu 
último ato de bravura. Enquanto morria lembrava-se dos últimos 
acontecimentos felizes de sua vida. Sentiu a última fagulha de felicidade 
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invadir-lhe ao se lembrar de sua rotina na vila. Deitado no chão gelado, sua 
memória revivia fatos, que só agora era capaz de perceber, eram os mais 
importantes. 

 

*** 

 

Era uma pacata manhã de outono na pequena vila de Kaosa. Aqueles dias 
eram envoltos por uma brisa meio gélida que parecia anunciar os eventos 
futuros e pavorosos. Kaosa era um vilarejo próximo a um porto, o principal do 
Reino Pacificado. Os navios atracavam e pagavam taxas as autoridades locais. 
Taxas que os tornavam autoridades muito ricas e fiéis à coroa pelo posto 
outrora concedido. A guardiania era a mais bem equipada com os melhores 
homens que um bom salário podia pagar. Suas armas eram forjadas com 
excelência. Embora, até aquela noite, sua principal tarefa fosse cuidar da 
ordem nas tavernas e ruelas na penumbra. Adotando por princípio que 
estrangeiro e problema, era sinônimo para estrangeiro morto.  

O pescador, era assim que gostaria de ser lembrado, recordava-se bem 
daquela ocasião. O pensamento lhe trazia um sorriso maroto ao rosto, ao 
voltar à madrugada em que quase fora morto na taverna. Era impossível 
esquecer-se daquela noite e de como veio parar naquela região. Seus olhos se 
encantaram com a paisagem da alvorada contrastando com o azul do mar e o 
marrom que vinha da montanha de fogo. A montanha, que ainda causava 
arrepios em todos na vila, sendo que em um tempo muito remoto, havia 
varrido aquelas terras do mapa. Lembrava-se de como a silhueta de Kora 
surgia entre o marrom da montanha, o azul do mar e o vermelho do sol 
nascente. Sua sombra apareceu e estendeu-lhe a mão. O gosto de sangue 
misturado ao sabor do vinho enganou o homem. Haveria ele apanhado até a 
morte e aquela visão seria de um anjo? Ou tudo não passava de mais uma 
enganação de sua mente embriagada? A figura da mulher jamais seria 
esquecida! 

 

*** 

 

Entrando na cabana simples do casal, ele jogou o alimento pescado sobre 
uma rudimentar mesa de madeira. Deitou-se na cama da amada e a abraçou. 
Levou sua mão em baixo da coberta e acariciando sua barriga protuberante 
ficou a se perguntar se nas próximas luas seria abençoado com um menino ou 
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se os céus lhe enviariam uma menina. Pensou que seria bom ensinar a um 
filho, como pescar e a como correr nos campos em busca de caça. Seria uma 
nova experiência, para um homem que tanto já se orgulhou do título, agora 
sem importância, de pirata. Mas uma menina sorrindo para ele em todos os 
retornos do mar também seria algo valioso.  

Kora acordou e o presenteou com um sorriso. A devotada esposa não 
podia mais servi-lo como mulher. O prazo de sua gestação chegava ao fim. 
Essa tarefa ele destinava às profissionais que recebiam pra isso. Lamentou 
profundamente por não ficar mais tempo com o amado. Enquanto fazia suas 
obrigações domésticas, Kora pensava sobre sua vida. Sabia que o marido 
passava boa parte das noites na taverna. Não poderia exigir fidelidade de um 
homem que deixou tantas aventuras, uma vida em um navio para ficar numa 
vila daquelas, cumprindo suas obrigações como marido. Mas a barriga já 
pesava muito. Em breve sua primeira criança haveria de nascer. Sentiu uma 
fisgada forte nas costas e precisou sentar. As luas mudariam naquela noite. 
Seu bebê chegaria em breve. Gritou para algumas crianças que brincavam ali 
perto e pediu que chamassem Kiera, a parteira da vila, enquanto esperava o 
retorno do esposo, que havia voltado ao mar nos primeiros raios do sol.  

A senhora, carregando vários apetrechos e bugigangas, apareceu no 
casebre algumas horas depois. Enquanto Kiera montava todos os itens 
necessários, a jovem mulher sentindo-se cansada e aconselhada pela mais 
experiente foi se deitar, preparando-se para a noite que lhe aguardava. Ao 
cochilar um pouco, teve um sonho com um dragão que vinha até sua casa. 
Apesar de ser em linguagem de dragão, ela entendia perfeitamente que aquele 
monstro viera para buscar sua criança, que só então descobriu, era uma 
menina. O dragão justificava a tomada da sua progênie por conta de eventos 
futuros em que todos na vila morreriam. Kora acordou assustada e de alguma 
maneira sabia que aquela noite não seria fácil.  

O trabalho de parto teve início assim que a noite caiu no céu. O clima 
estava frio, mas ondas de calor passavam pelo seu corpo. A terra apresentava 
alguns tremores, como se também sentisse aquela dor. A filha viria ao mundo 
e parecia que a dor fosse partir-lhe ao meio. Mas todo o sofrimento seria 
compensado assim que ouvisse o choro da criança abençoada, Elora, revelou o 
nome escolhido à Kiera. A mulher gritava e o parto já levava horas. Lyon sabia 
que não aguentaria muito mais daquilo. Saiu para caminhar pela encosta 
quente da montanha, contrastando com o vento outonal e gelado daquela 
época. Estava uma noite escura e sem estrelas. O céu parecia bravo com ele 
por tantas escapadas, deixando a mulher sozinha. Mas hoje ela não estava só. E 
ele precisava de vinho. Tomou o restante que tinha guardado e certificou-se 
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estar longe o suficiente para não ouvir mais a dor e os gritos. Percebeu que a 
escuridão se dava por causa do céu estar repleto de fumaça, e que a encosta 
quente era resultado da atividade reiniciando na montanha que cuspia fogo. 
Aquilo não era bom. Começou a voltar em direção à sua casa e viu a certa 
distância os guardiões caindo, com fumaça saindo de seus corpos 
carbonizados. Enquanto a terra tremia e a montanha vertia seu sangue 
flamejante, avistou a horrenda criatura. Contrariando qualquer ato de bom 
senso, foi de encontro àquela batalha que se iniciaria sem a menor chance de 
vitória. 

 

*** 

 

No chão, sem sentir seu corpo, apenas via dentro da cabana a jovem Kora, 
morta pelo nascimento da criança e a senhora que fizera o parto fugindo do 
sangue flamejante da montanha. Uma tentativa em vão, pois ao ser alcançada 
pela torrente de lama mortífera e ardente, o corpo incendiou-se e a morte 
instantânea lhe sobreveio. O sujeito aflito e sucumbindo, em seu suspiro 
derradeiro, ainda testemunhou o maldito dragão alçar voo com sua criança 
nas garras.  

Lyon nascera um menino da província, vivera como um pirata, casara-se 
com uma bela moça, tornara-se pescador e o pai de Elora. Um pai que deu a 
vida tentando salvar sua família e, finalmente, morreu como o herói que foi 
destinado a ser. Ele morreria ali, aos pés do ninho do dragão, mas sua história 
seria sempre lembrada pelas próximas gerações.  
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  Capítulo 1 

 

 

O balanço ia e vinha em um som arranhado e ritmado lembrando uma 
araponga e ferindo seus ouvidos. O cabelo ruivo caindo no olho. A pequena e 
amada mão que o afastava, soltando da corrente deixava o homem 
preocupado com o iminente perigo de uma queda. A filha naquele balanço era 
sua memória preferida.  

— Não solte! 

— Olha o que eu consigo. — Impulsionando com os solavancos das pernas 
magras.  

— Cuidado. 

O olhar do pai era terno e protetor. Descrevia com simplicidade e precisão 
o significado do amor compartilhado. O sol já descia dando lugar a um frio 
incomum ao mês de novembro. Foi quando o homem sinalizou que voltariam 
para casa, que ficava do outro lado da rua. Ela correu e aninhou sua mão na 
dele, notando como era grande, aconchegante e macia.  

— Não se preocupe, pai. Sou quase uma moça. 

— Sete anos não conta... — Ele sorriu e discordou. 

— Logo farei oito, então é quase dez. 

— Ponha um quase enorme aí, mocinha — alertou. 

— Me leva no colo?  

— Moças também andam no colo? 

— Só quando casam. — Encarando o homem olhando para cima.  

— Está bem! — cedendo. Notou, talvez pela milionésima vez, a ausência 
de sardas tão comuns aos ruivos. 

— Mas quer saber? Não quero crescer. 
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— Conversa confusa... Estamos indecisos hoje? 

— Crianças não precisam fazer sentido.  

— Crianças? 

— Só não quero que envelheçam e pronto. Nem você, nem a mamãe. 

— Já falamos sobre isso. As pessoas voltam a se encontrar depois, em 
algum lugar. Quem sabe esse lugar fique no fim do arco-íris, o que acha? 

— Não quero falar disso — Os olhos azuis enchendo de lágrimas.  

— Está bem. 

— Sabe o que é, papai? 

— Sei o quê?  

— É que não consigo sem você... — A lágrima desceu. 

— Não vamos pensar mais nisso. Vou estar sempre por perto pra você.  

— Está bem... Você promete? Eu te amo. 

— Eu também te amo, Ruiva. Você é o meu melhor milagre. 

 

 *** 

 

Brasil, interior do Estado de São Paulo. Mês de novembro, época atual. 

 

O barulho irritante do despertador era estridente, ela apertava ainda mais 
os olhos para tentar escutá-lo menos. Impossível. 

“Ah, um dia desses vou jogá-lo no lixo”, pensou antes de se levantar. Era 
difícil acordar e ter que ir para a última semana de aula do último ano no 
colegial. O ensino médio terminaria. Como seria dali em diante? Se não fosse a 
sua última semana naquela escola, definitivamente, não iria mais naquele ano. 
Gostaria de se despedir de alguns colegas que estariam mudando para outras 
cidades do Estado de São Paulo. Demoraria meses até que pudesse rever 
alguns deles. Teria saudades de poucos, nem tanto assim de outros e menos 
ainda de vários. Mas uma coisa ela poderia dizer com certeza: desde o sumiço 
de seu pai, ela não tinha a menor ideia do que faria de sua vida.  

Um pensamento resistente voltava a incomodar. Sentiu aquela sensação 
tão corriqueira nos últimos dias. Era como se acabasse de receber um “soco no 
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estômago” que tornava sua respiração difícil. Sentia um misto de ansiedade e 
dor que criava um bolo doído que se iniciava em sua garganta e finalizava no 
estômago, ocasionando uma vontade presa, mas intensa, de chorar. A 
ansiedade tomou conta dela e era como se o seu abdômen possuísse ligação 
direta com os seus pensamentos enquanto eles surgiam no cérebro. O aperto 
em seu tórax aumentava. A cabeça revirou e a sensação de desespero tomou 
novamente as rédeas de sua alma, outro “soco” pôde ser sentido. Retornou a 
impressão de que uma mão apertava-lhe firmemente o pescoço, tornando-lhe 
o ar ainda mais rarefeito. Era impossível engolir o nó que se formava agora na 
garganta. Um enorme caroço! Sim, essa era a definição. Ele se formava pela 
imensa necessidade de chorar aprisionada em seu peito. O que será que está 
acontecendo? Há dez dias seu pai levantou como sempre o fez, saiu pra 
trabalhar e não voltou pra casa. Dez longos, terríveis e arrastados dias. Sua 
mãe estava desesperada. Policiais haviam-nas interrogado. O choro constante 
dela estava em seu ouvido como uma navalha. Seu pai era de certa forma um 
homem bem sucedido e com seu dinheiro muito bem aplicado. Sua avó, 
Mandayáh, sempre teve uma vida modesta, guardou o que tinha e investiu no 
bom senso de Pedro, seu único filho.  

“Ela não viveu bastante”, pensava Joice, faleceu com pouco mais de meia 
idade, no ano em que a neta completava uma década. Seu pai tinha acertado 
nos negócios. Era um bom homem, com um senso de justiça ímpar e um 
imponente poder em seus olhos, que pareciam traduzir o sentido da palavra 
confiança. Amava seu pai como jamais poderia amar outra pessoa, e ele 
correspondia esse sentimento de forma ampla e fiel. O casal teve apenas uma 
filha. A mãe tinha problemas de saúde e não arriscaram outra gravidez. Raquel 
estava desesperada com o repentino desaparecimento do marido. Era bem 
estranho, pois representavam o perfeito, bom e velho casal bem sucedido. 
Uma dupla inseparável. Um amor que já durava vinte anos. 

Joice, arrastando o chinelo pelo quarto, foi ao banheiro. Olhou-se no 
espelho. Suas olheiras estavam aparentes. Tinha a impressão de que até o azul 
dos seus olhos estava fosco. O cabelo dourado em seu tom avermelhado, mas 
agora totalmente desgrenhado. Preparou-se amarrando os fios desarrumados, 
apenas para entrar no chuveiro. Decidiu-se que sairia com eles presos hoje. 
Estava sem paciência para usar qualquer aparato que resolvesse o amassado 
das mechas. Tomou um banho demorado e se arrumou o mais vagarosamente 
possível. Passou apenas um batom levemente rosado e deu mais uma olhada 
em sua aparência no espelho, agora tão embaçado pelo vapor, que quase nem 
dava para ver o reflexo. Imaginava o que poderia estar acontecendo a seu pai. 
Não chegava a conclusão alguma. O policial disse que por não haver ocorrido o 
contato de sequestradores, eles não tinham muita esperança de encontrarem 
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Pedro. Isso deixava Joice, mais uma vez, com aquele já costumeiro embrulho 
no estômago. Não queria sair do quarto, pois ao fazê-lo, encontraria 
inevitavelmente a figura acabada da mãe sentada no sofá da sala. Com seu 
cabelo desarrumado, diferente do costumeiro penteado de rabo de cavalo, o 
que deixava claro que havia passado uma noite acordada.  

Raquel era uma mulher na casa dos quarenta, que não aparentava a idade. 
Seus cabelos de tamanho médio em um tom bastante claro, sedosos e 
deslumbrantes. Ainda que essa imagem fosse fruto de uma rigorosa rotina no 
salão e só assim era capaz de mantê-los com sua cor livre dos fios brancos. 
Ainda quando não queria o trabalho de ajeitá-los, amarrava-os 
cuidadosamente no alto da cabeça. A aparência era algo com a qual a mulher 
costumava se preocupar, todavia, não mais naqueles dias. A posição que Joice 
a encontrava todas as manhãs denunciava que não havia saído dali, do lado do 
telefone, com o pescoço levemente inclinado sobre o ombro. O que deduraria 
que passou toda a noite daquela forma, esperando. 

— Mãe. Mãezinha! Cida fez café, a senhora quer? — Olhou a sombra da 
mulher de meia idade andando preocupada pela cozinha. Sempre uma amiga e 
companheira de vários anos. Joice percebeu então que a empregada estava 
envelhecendo. Quanto se acostumou a vê-la na casa enquanto era criança.  

— Não filha. Já está atrasada para a escola. A mãe da Vivi passará aqui, 
preciso ficar em casa. Se o telefone tocar, estarei aqui para atendê-lo. 

Sentiu um aperto na garganta, o ar voltava a faltar, mas precisava ir para a 
escola. Não suportava olhá-la daquela maneira. Inaceitável para quem antes 
fora uma mulher tão vigorosa e com um olhar que traduzia de forma repleta 
uma palavra: vida. 

— Precisa dormir um pouco — insistiu —, leve o telefone com você e vá 
deitar em sua cama.  

— Já dormi, sentei aqui agora — mentiu. As duas sabiam disso.  

Observava-a todas as manhãs, desde a ausência repentina do pai. O fato 
era que não suportava mais a sua casa, nem encarar a figura desesperada e tão 
querida à sua frente. 

— Vou nessa. Se tiver alguma novidade me liga, tá? Estarei colada ao 
celular. 

— Tenha certeza que sim, filha... Ligarei. Tenho convicção de que hoje 
tudo se resolverá. 

Joice afastava-se a passos lentos, cansados e arrastados. 
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— Filha — chamou com embargo na voz. Hesitou e completou: — Ele está 
bem?  

A dor antes sentida no peito se desfez em lágrimas acompanhando às da 
mulher amada.  

— Claro que sim. Não seja boba. — Não conseguiu falar mais. Era difícil 
encontrar uma palavra que bastasse, apressou-se em sua direção. Deram um 
forte abraço, como se isso aliviasse de alguma forma toda aquela dor.  

— Claro que sim, mãezinha... — Precisava muito acreditar naquelas 
palavras também. 

— Vá pra escola, a Renata e a Vivi já estão buzinando no portão. Pegou os 
seus livros de hoje? 

— Estamos nas últimas semanas de aula. Quem estará levando livros? 

A mãe fez sinal com a cabeça afirmando concordar. Gesticulou ordenando 
que fosse para o carro da amiga, que já a aguardava. Ambas sabiam que as 
palavras estavam travadas na garganta. Joice assentiu com a cabeça e deu as 
costas começando a deslocar-se para a saída. Levantou o braço em um breve 
adeus com a mão, apenas com dois movimentos. Deixou a sala. Passou pela 
porta e seguiu para o jardim da frente da casa. Passou o portão e o trancou 
atrás de si. Olhou o balanço araponga, agora quebrado e parado, estático do 
outro lado da praça. Não chorar. Manter o foco. Atravessou a calçada e entrou 
no carro. Sua esperança era que se entrasse exalando animação pura, as 
conversas não migrariam para o assunto. Aquele que não desejava mais 
pensar: o desaparecimento de seu pai. 

Mas Vivian, sua melhor amiga e parceira de todos os anos na Escola São 
Judas, mesmo sem perceber, encarava-lhe com um ar de piedade. As duas 
passaram por todos os anos e séries compartilhando a mesma sala de aula. Até 
então, se havia uma constante na vida de Joice, era que as amigas estavam 
juntas em todas as classes. Entretanto, isso mudaria. Dividir amigos e 
professores era algo que deixariam para trás, guardados com as lembranças 
do antigo colégio. Prestavam vestibulares em algumas cidades da região. Vivi e 
Joice não fizeram inscrição nos mesmos cursos. Isso era desconcertante e 
assustador. A amiga havia sido tão leal e presente em todos os dias que se 
recordava. Olhou a figura loira e sorridente de olhos claros e sinceros a pensar 
sobre a pergunta que rondava a todos naqueles tempos. Decidiu que era 
melhor iniciar aquela conversa de forma animada e sem dar chance para que 
não respondesse nada além do assunto que ela mesma sugerisse. Responder 
uma pergunta fechada seria o óbvio: sim ou não. Respirou desejando mais 
uma vez que a costumeira pergunta sobre seu pai não viesse. 
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— E aí Vivi? O que acha que faremos daqui pra frente, já obteve algum 
resultado em alguma das faculdades? — disse logo que sentou no carro, 
direcionando o rumo da conversa.  

— Não sei ainda... Ainda não saiu nada — lamentou. Hesitou. Perguntou: 
— Mas e aí, alguma novidade do seu pai, amiga? 

A pergunta a atingiu direto no estômago. Havia sido outra tentativa 
frustrada de fugir das insistentes indagações de todos. Reconhecia não ser por 
mal, mas incomodava ter de responder. Evitar que o assunto chegasse ao 
inevitável, era uma tarefa árdua. Os jornais locais já veiculavam a notícia. 
Sentia que a cada pessoa nova que descobrisse era um motivo adicional para 
que os bandidos quisessem matá-lo, isso é, caso os sequestradores realmente 
existissem, conforme alegações e hipóteses levantadas pela polícia. 

— Não, ainda não temos novidades — sibilou. 

— Que chato — finalizou lendo nas entrelinhas pelo fim das perguntas. 

O caminho até o colégio foi percorrido em silêncio, a jovem agradeceu por 
ser curto e rápido. A todo instante ela tinha a sensação de que se consumiria 
em suas lágrimas sufocadas. Chegou à escola, foi ao banheiro e chorou. Estava 
desesperada como se o mundo fosse acabar ali. Então, aconteceu novamente: 
o terceiro blecaute da última quinzena. “Ou será que desta vez algum 
engraçadinho desligou o disjuntor?” Mas a certeza da falta de energia veio 
assim que ouviu o sino irritante da ‘dona’ Margô.  

— Todos para o refeitório! — Vindo de longe.  

 Joice escutava baixo o suficiente, para assim, ignorar a ordem sem culpa. 
Queria continuar ali até que a dor passasse de uma vez. Apertou o seu 
medalhão, presente de seu pai no seu último aniversário. Desde aquele dia já 
se passavam duas semanas. Duas longas e doloridas semanas. Quatorze dias 
que estava vivendo com seus recentes dezessete anos de idade. Apertou ao 
máximo e percebeu que isso dava uma espécie de “choque”, devia ter 
acumulado muita energia estática em seu corpo, até ouvia o estalido. Não fazia 
muita ideia de como se acumula isso, mas todos diziam que era por não andar 
descalça. Sentia que sua dor se amenizava à medida que o segurava bem firme. 
Provavelmente por ter pertencido ao seu pai. Que saudade sentia dele...  

O alarme de incêndio soou, começou a neblina fina do sistema antichamas. 
Todos os alunos foram retirados do prédio pela brigada de incêndio do 
colégio. “Outra simulação”. Execução do treinamento recebido do Corpo de 
Bombeiros. Joice ouvia, mas não estava interessada em nenhum ensaio de 
evacuar a escola. O tumulto crescia exponencialmente e só então ela percebeu 
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que algo estava acontecendo de verdade. A fumaça chegava pelo basculante do 
banheiro. E o barulho das sirenes podia ser ouvido ao longe. Será mesmo que 
aquilo não se tratava de mais um treinamento? Desde que houve o incidente 
naquela boate, onde tanta gente tinha morrido, a diretora da escola realizava 
exercícios como este regularmente, para que todos aprendessem a deixar a 
escola em segurança em caso de perigo iminente.  

“Será que algum aluno maluco colocou mesmo fogo aqui? Acho melhor eu 
sair”, decidiu. Levantou, saiu do banheiro, chegou ao corredor e seguia em 
direção ao pátio quando viu um vulto. Fixando seu olhar nele, imediatamente 
reconheceu a figura, era seu pai! Correu em sua direção, o fogo ficou mais forte 
e a fumaça mais densa. Estava difícil de respirar. Seus olhos ardiam. Era quase 
impossível mantê-los abertos. Estava tonta. Ouvia as sirenes mais altas e 
soube. “Agora não estavam encenando nenhum incêndio”. Era real. Sabia que 
estava indo na direção contrária da saída, no entanto, não deixaria o prédio 
antes de ter certeza da segurança de seu pai. Ele estava ali e ela sabia disso. 
Será que era algum tipo de alucinação pela fumaça, que ficava cada vez mais 
forte? Estava quente. O corredor estava escuro e percebeu que entrou no 
laboratório de química. Ouviu uma explosão. Não conseguia mais enxergar a 
saída. Não conseguia ver mais nada. Uma luz apareceu vinda da sala de 
química. Será que conseguiu abrir alguma das janelas? Mas eram todas 
lacradas por causa do ar condicionado. Certamente ele explodiu uma das 
janelas. Seu pai entendia de elementos químicos. Ou aquilo era uma 
alucinação? “O que está acontecendo comigo?”. Nesse ponto ela se sentia 
confusa. Como poderia estar vendo o pai? Por que ele entraria no laboratório 
de química? Por que simplesmente reaparecer na escola no meio de um 
incêndio? Ouviu um grito de uma voz conhecida, era a Vivi!  

— Socorro! Socorro!  

— Vivi! É você? — A tosse veio sem que controlasse. 

— Joice, chama alguém, o fogo está forte aqui dentro. Está tão quente. Não 
consigo respirar direito.  

— Onde você está?  

— Na sala de culinária. Ai! Queimei o meu braço! O que faço? O Rodrigo 
desmaiou.  

— Quê?! O Rodrigo está com você? — E lá veio outra vez “o soco no 
estômago”.  

— Vocês estão perto da geladeira onde guardamos os lanches para a 
nossa despedida? Tirem-na da tomada. Depois a derrubem com cuidado. Lá 
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dentro tem ar limpo.  

— Sim, estou vendo! — seguiu-se um gemido de alguém que faz força e 
um baque causado pela queda do eletrodoméstico.  

— Conseguiu? Agora, deitem-se ao lado dela, abra um filete pequeno na 
porta e deixe o ar de dentro sair devagar. Vou encontrar alguma coisa para 
abrir a porta!  

— Ai! — O grito era de dor. — Rápido! O metal da porta está fervendo! O 
calor tá ficando insuportável! Vamos morrer! 

— Não vão não! Estou indo Vivi, aguenta firme! 

Ouvia as tosses dentro da sala. Precisava entrar de qualquer maneira. Não 
enxergava mais nada. O que fez a seguir foi algo que não explicaria nem que 
vivesse até os cem anos. Deu um chute na porta o mais forte que conseguiu. 
Isso sempre funcionava nos filmes. Juraria pra sempre que naquele instante a 
porta brilhou e abriu ao se partir. Incrível! Devia estar enfraquecida pelo fogo. 
Viu toda a cena. O fogo e a fumaça, bem como sua a melhor amiga e o garoto 
mais lindo da escola. Tudo ali, e eles estavam juntos. Na verdade estavam 
desacordados, quase abraçados. Sentiu ciúmes por uma fração de segundos. 
Afugentou o pensamento, ela precisava agir. A nuvem escura ficava cada vez 
mais densa. O olho ardia demais. Doía para respirar. Ela se aproximou deles e 
constatou que não conseguiria arrastar os dois a tempo para fora da escola. 
Então, qual poderia deixar ali para morrer? Desejou imensamente que 
chegasse um dos bombeiros do treinamento ao seu lado naquele cenário 
caótico. Mas era apenas ela, o fogo e os seus amigos inconscientes, 
necessitando de sua ajuda. Olhou para o chão mais uma vez e era como se o 
mundo estivesse em câmera lenta. Rodrigo era alto e de corpo forte. Não era 
um frequentador assíduo de academias. Mas fazer karatê desde menino 
deixou seu corpo esguio e bem definido. O rosto era simétrico e perfeito. Seu 
cabelo negro era um tanto ondulado, mas sempre deixava bem curto. Talvez 
naquele ano cortasse ainda mais, quase raspando, por causa do serviço militar 
obrigatório. Gostaria que não estivesse desmaiado, pois seria útil arrastando a 
Vivi dali. Entretanto era apenas ela e mais ninguém. O que fazer? Quente. 
Muito quente. Era a única coisa que pensava. Chegou perto deles e abaixou-se 
tentando respirar também pela fresta da geladeira. Mas o ar já havia acabado. 
O fogo aumentava rápido. Morreriam. Foi então que sentiu sua mão começar a 
tremer. Uma imensidão de choques e a dor parecia rasgarem-lhe os pulsos. 
Queimou-se em algum lugar? Cuidaria daquilo caso sobrevivessem. Era o 
menor dos seus problemas naquele instante. Sentiu um frio intenso e 
relaxante. Foi quando viu que o chão estava coberto de gelo. Uma bolha fina de 
gelo que começou a cobrir os três deixando de fora a fumaça nociva. O fogo 
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começou a se apagar. Uma rajada de vento fechou a porta e isolou o ambiente 
para que não entrasse mais calor. Em seguida, o gelo sumiu sem produzir uma 
única gota de água, virando uma densa fumaça branca. Uma que ao estar 
suspensa, isolava a fumaça negra do incêndio para o teto. O ar tornava-se 
novamente salubre. Outra rajada forte de vento, e um estouro provocou um 
barulho forte. A janela de vidro foi rompida de dentro para fora com a força 
exercida sobre ela pelo ar gelado. Um barulho semelhante ao da sala de 
química foi ouvido mais uma vez. Teria seu pai voltado para salvá-los? A névoa 
branca levava a nuvem negra para fora através da janela quebrada. A fumaça 
que o incêndio produziu ainda estava suspensa, bem acima daquela camada 
fina e clara. Viu uma bolha translúcida, um pequeno domo de gelo, que se 
formou em torno deles. Os esguichos de água do sistema de segurança contra 
incêndio começaram a ser suficientes para resfriar o local. Batiam na barreira 
arredondada, quase imperceptível, e quando a tocavam, escorriam. Nada era 
capaz de tocar o chão ao seu redor. Nada poderia feri-los. Pareciam envoltos 
em um escudo invisível. Uma esfera que os mantinha a salvo e o piso 
absolutamente seco. A seguir ela sentiu outra rajada de vento expulsando 
violentamente a fumaça, que se dissipou por completo. O fogo foi dizimado. A 
esfera desapareceu. A água dos esguichos, que escorria suspensa, caiu de uma 
só vez, molhando os três amigos e o chão. Exatamente como devia ter sido 
desde o início. O que aconteceu? Era incrível o que a mente tomada pelo medo 
podia produzir. Que alucinação estranha. Começou a gritar por ajuda. Estava 
fraca e trêmula. Viu um vulto. Alguém chegou mais próximo da janela. Ouviu 
um barulho vindo do outro lado da porta fechada. Os vultos de pessoas 
começaram a distinguir-se entre a fumaça, que entrou novamente com a 
passagem destrancada. Menos densa agora. Os bombeiros avistaram os três 
amigos. Ela sentiu sua força abandonar o corpo. Não podia fazer mais nada. Se 
aquilo fosse uma alucinação causada pelo fogo, naquela hora já deveriam estar 
todos mortos. Fraqueza. Falta de ar. Frio. Calor. Tontura. Escuridão absoluta. 
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  Capítulo 2 

 

 

— Joice! Filha, acorde! — Raquel sentia um desespero absurdamente 
sufocante ao olhar a filha ruiva desacordada e com aquele aspecto 
estranhamente cadavérico e gelado.  

Lembrou-se de quando era bem pequena e com medo, no meio da noite, 
corria para sua cama com os olhos azuis estalados, por conta de algum 
pesadelo. Ela queria ter falado mais com a filha. Queria ter abraçado mais. 
Gostaria de ter certeza de que tudo ficaria bem. Mas não podia dizer isso. Não 
havia garantias quanto ao final daquele pesadelo! Tinha seus medos para 
assombrá-la. Podia perder o que mais amava. Tirou uma mecha de cabelo 
desgrenhado que cobria sua pele branca. Percebeu que a cor rosada de suas 
bochechas estava retornando. Suspirou aliviada ao vê-la abrir os olhos e 
encará-la de forma intensa, aflita. Abraçá-la era o óbvio. Era como se nada 
mais importasse.  

— Eu morri? Não! — O grito ecoou no corredor. — E a Vivian? Rodrigo! 

— Sossegue. Está tudo bem agora. — Sentia que se a apertasse mais, a 
sufocaria. Resolveu largá-la devagar.  

— Mãe? — Lembrou-se vagamente, inclusive da figura do pai. — Eu o vi! 
Eu o vi! Espere, onde estou? 

— No hospital, você inalou muita fumaça.  

— Onde eles estão? Como estão? Eu os salvei? 

— Estão bem, graças a você que pegou aquele extintor... 

— Que extintor? Não havia extintor. — Lembrou-se da ferida em seu 
braço e da estranha algia sentida. Não havia nada, não havia lesão. Sem 
queimaduras, como então sentiu tanta dor? Era tão confuso! 

— Não deveria estar orgulhosa disso. Arriscou sua vida garota — 
abrandou-se. — Mas você salvou a vida de seus amigos também. Hoje foi um 
dia difícil. O fato é que estou orgulhosa sim. — Mudou o tom de sua voz 
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novamente e se impostou: — Você poderia ter morrido Joice! Nunca mais faça 
isso, entendeu? 

— Também é bom te ver, mãe — ironizou sorrindo. 

— Ah, senti medo de te perder... 

— Nunca mais fale isso, eu estou aqui. Agora me escute, eu vi o papai! Ele 
está vivo e bem, e foi lá na escola. Estava tentando me salvar. Foi ele quem me 
levou até aquele pátio. Ele entrou no laboratório, mas a Vivi estava na sala de 
culinária... Mas não importa, o fato é que estava lá. Ele voltou mãe! Voltou pra 
nós! 

— Que foi que disse? 

— Isso mesmo! Eu o vi... 

— Impossível. Eu creio que ele esteja bem, mas deve estar preso em 
algum lugar. Pedro jamais nos deixaria sem notícia se estivesse andando por 
aí. Ele não estava na sua escola hoje. Era apenas você querendo muito que 
estivesse. Tem mais uma coisa que precisa saber. Acharam o carro do seu pai. 

— O carro? Então, era ele sim! Foi lá pra me salvar, eu o vi antes de saber 
da Vivi, ainda estava sem a influência da fumaça. Mãe, eu juro... 

— Filha. Seu pai não estava com você, não foi na escola hoje! — 
esbravejou histérica. — Nosso carro foi encontrado numa estrada aqui de 
perto, incendiado. Totalmente queimado. 

— Mas não pode... Não mãe... Não me diga que... — soluçava desesperada. 

— Acalme-se. Ele não estava dentro do carro. Acho que ainda há 
esperança. 

— Eu quero o meu pai! — Ela mais uma vez soltou um gemido dolorido. 
Não conseguia chorar, seus olhos ressecados ardiam.  

— Eu também. Eu o quero aqui, conosco. 

A jovem deixou-se caída naqueles braços, com o aroma da sua infância. 
Apertavam com força e isso trazia alívio ao coração inquieto. Era como se a 
sombra escura que a envolvia houvesse sido vencida e tivesse recuperado sua 
mãe, forte, determinada e amável. Estava ali agora e isso bastava por 
enquanto. Sentia-se fraca. Adormeceu. 

Anoitecia quando acordou. Demorou um pouco para lembrar-se de todos 
os acontecimentos do dia. Passavam como flashes em sua memória. O apagão, 
o fogo, o alarme de incêndio, seu pai andando pelo corredor da escola, a Vivi e 
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o Rodrigo, o chute na porta, a redoma em torno de seus amigos e a fumaça se 
dissipando, mas não se lembrava de nenhum extintor. Será que delirava pela 
falta de oxigênio e viu tudo acontecendo de forma fantasiosa? Esperava que 
sim. Seria mais simples. Porém tinha uma boa dose de certeza que a sua 
versão dos fatos ainda era a real. Ouviram-se batidas na porta e sua mãe 
acordou. 

— Entre — disse Raquel esfregando o rosto. 

— Olá, Raquel. Posso ver a Joice? — perguntava Vivi já abrindo a porta. 

— Entre. Ela está dormindo. 

Joice fingiu ser verdade. Não queria falar com Vivi. Ela era tão bonita e 
simpática, e estava namorando Rodrigo. Como podia ter escondido isso dela? 
O que os dois faziam lá sozinhos? 

“Pelo menos essa pergunta não era tão difícil de ser respondida” pensava. 
Será que o segredo era por saber da paixão por ele e não querer magoá-la? A 
Vivi sabia há tanto tempo... Como pôde ser uma amiga tão desleal? Não queria 
encará-la agora. A dor e a raiva tomavam conta de sua alma. 

— Ela salvou minha vida hoje. Como se agradece uma coisa dessas, 
Raquel? Serei grata pra sempre. Caramba. Tá tão frio aqui. O ar tá gelando.  

“Grata, sim. Pois bem. Grata, mas sem contar à amiga que salva sua vida 
sobre seu namoro secreto com o cara mais lindo do mundo” pensava envolta 
em ira e continuando com o sono fraudulento. 

— Quando vi o fogo começar e o extintor da sala vazio, achamos que 
morreríamos ali.  

“Extintor vazio? Por isso não se lembrava dessa parte” concluiu. “Não usei 
o extintor. Então, o que fiz afinal?” 

— O Rodrigo o arremessou na porta na esperança de abri-la, mas não 
funcionou. O ventilador despencou, acertando sua cabeça. Com a pancada ele 
acabou desmaiando na hora. A seguir ouvi a Joice, derrubei a geladeira e abri a 
porta. O ar ajudou, mas o puxador estava tão quente. Queimei a mão e a dor foi 
tão forte e já tinha inalada tanta fumaça que também perdi os sentidos. Depois 
só me lembro de acordar na ambulância ao lado da Joice. Ela estava pálida e 
fria, achei que estava... 

— Oh, não... Não diga isso. Deu certo e isso é o que mais importa. 

— Acha que ela vai ficar bem? Se acontecer algo a ela não vou me perdoar 
nunca. 
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— Não se preocupe, ficaremos bem. Só te peço uma coisa, não conte a 
ninguém que o extintor estava vazio, trará grandes problemas à sua tia, pois 
uma escola não pode ficar com um extintor vazio pendurado na parede. Ainda 
bem que a Joice trouxe com ela o que estava no corredor... 

— Nossa! Não tinha pensado nisso... Mas terei que avisar a titia para que 
tome as providências. E que olhe todos os extintores. 

“Eu não trouxe nada do corredor. O que a mãe está fazendo? Por que 
inventar aquelas coisas?” 

— Isso sim. Acredito que será o melhor, afinal, tudo acabou bem, não foi? 

— Preciso ir. Quando a minha melhor amiga acordar você diz pra ela que 
eu sou a pessoa mais sortuda do mundo? Nossa! Tá mesmo bem frio aqui. 
Precisa desligar um pouco esse ar. 

“Melhor amiga. Sei, sim! Sorte? Ela deve estar falando do novo namorado. 
Que ódio! De mim é que não é! Acho que também devo te agradecer por ser 
tão sincera comigo? E por te apresentar o único cara que amei desde a 
primeira série? Você foi a única a quem confessei esse amor, não tinha esse 
direito. Mui amiga! Sortuda devo ser eu por ter uma amiga legal assim” 
ironizava em pensamento. 

Saiu fechando a porta atrás de si. Raquel olhou o controle do ar 
condicionado, estava desligado.  

“Tomara que Vivi não tenha notado” pensou. A mulher fez uma cara de 
reprovação e indagou: 

— Por que fingir assim, Joice? 

— Hã, mamãe, como assim? 

— Sei quando está fingindo. Acha que não te conheço bem o suficiente? 

— Não quero falar com ninguém. 

— O que aconteceu? Antes o seu “ninguém” nunca incluía a Vivi. 

— Quando eu estava no corredor da escola atrás do papai, digo, quando 
achei tê-lo visto, eu ouvi gritos na sala de culinária e lá estavam eles, meus 
dois melhores amigos agindo às minhas costas! Eles estão juntos mamãe, 
namorando — enfatizou. 

— A Vivian e o Rodrigo? Acha que não te contariam se estivesse 
namorando? 

— Acho que se esse namorado fosse o Rodrigo, não. Ela faria questão de 
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não contar. 

— Coisa mais descabida, filha. Vocês são amigas. Ela te contaria sim. 

— Não, mamãe, não me contaria. Ela sabe que o amo! E que isso me 
magoaria... 

— Você o quê? Como assim, mas nunca... 

— Nunca contei a ninguém, mas antes, meu ninguém não incluía a Vivi. 

— Ah, filha... Que chato. Acredito que uma amizade assim, merece ter uma 
chance de explicação. Apenas não suponha que eles estavam juntos. Descubra. 

— Mãe, seja sincera. A Vivi é linda, inteligente e engraçada. É atraente, se 
veste bem e superamiga dele. O que acha que estavam fazendo lá sozinhos? 
Ela e o cara mais lindo da escola? Hellooo ôh! 

— Acho que você está tirando conclusões antes do tempo. Ofereça a eles o 
benefício da dúvida e pergunte antes de concluir. Acredite filha, não vai doer 
em você. Bom, pelo menos não mais do que agora, ao imaginar essa verdade 
toda aí. Vai se sentir muito melhor se jogar limpo com eles. Caso ainda 
acredite que ela te traiu depois dessa conversa, tudo bem. Mas acho que vale a 
pena tentar. Afinal de contas, são amigas há muito tempo. 

— Eu o amo desde a primeira série — confessou. — E ela sequer se 
dignou a me contar antes que eu descobrisse por mim mesma. Isso é o que dói. 

— Será mesmo?  

— Eu me abria com ela e nem sequer fui a primeira a saber. Ah, mãe, 
quando vejo o Rodrigo, minhas mãos suam e eu sinto como se o sol surgisse no 
local por onde ele entra. Olhá-lo e pensar em... — estava falando com sua mãe, 
então escolheu bem as palavras — estarmos juntos me traz uma sensação de 
gelo no estômago. Sinto calafrio quando ouço seus passos chegando à sala. Eu 
amo cada detalhe daquele rosto. Amo a forma que anda, como se perfuma, 
como pensa, e amo mais ainda quem ele é. Acho que amo mais absurdamente 
a maneira com a qual ele sorri. Seu sorriso traz uma luz e uma esperança que 
nem consigo descrever. É como se ele resolvesse todos os problemas do 
mundo apenas sorrindo. Ele ilumina por onde passa, aonde chega; e desperta 
sentimentos em meu coração que nunca pensei que sentiria por um garoto. Ele 
é ao mesmo tempo homem e um menino. O mesmo garoto sardento do 
primeiro ano e que eu odiava e batia com o estojo. Eu acho que o amei desde a 
primeira vez que o vi. Tudo nele é especial, e eu tenho certeza que jamais 
amarei assim novamente. Mas, se ele quer ficar com a Vivi, o que mais eu 
posso fazer? Pareciam tão perfeitos juntos. 
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— A Vivian já te ouviu falando isso? — A mãe sentia orgulho de ver que a 
filha agora era uma mulher, e que amava, amava tão profundamente como se 
esperava de uma garota de dezessete anos. 

— Se ela ouviu? Acho que ela até já decorou o jeito que eu falo dele. 

— Então, eu acho que deveria mesmo perguntar se ela está namorando 
esse rapaz. É só intuição materna, mas nenhuma amiga de verdade seria capaz 
de fazer isso a outra. Não após tê-la ouvido falar da maneira com a qual 
descreveu, acho pouco provável. 

A conversa terminou ali. Joice pensando em seus sentimentos e Raquel 
perdida dentro de si mesma. A mãe se orgulhava de ver a filha crescida, dona 
de algo tão forte. Lembrava-se de Pedro e no que ele estaria passando. O que 
estaria acontecendo? Como ela ajudaria? Eram tantas dúvidas que sequer 
conseguia analisá-las. Seu peito explodia cada vez que pensava em algo ruim 
acontecendo a ele. Como viver sem sentir aquele sentimento que Joice acabara 
de descrever tão bem? Como viver sem Pedro? Melhor nem pensar nessa 
hipótese, melhor pensar que era apenas um sequestro.  

Joice perdia-se na dor de imaginar a amiga na mesma faculdade de 
Rodrigo. Os dois namorando durante o curso. As duas dividindo a república e 
assim, ela presenciando todos os anos do romance acontecendo. Vendo a 
felicidade do casal e torcendo para que terminassem. Não suportaria isso. Iria 
para qualquer faculdade! Até uma em Presidente Prudente, mas não com os 
dois na Unicamp. Faria outro vestibular ano que vem e mudaria até de 
profissão se fosse o caso. Mas ver o amor entre os dois nascer e crescer, isso 
não! Poderiam até chamá-la pra ser madrinha no casamento. Não, 
definitivamente a amiga não seria tão cruel. Melhor não pensar mais nisso. No 
entanto, a ideia vinha como corrente d’água em sua mente e ao ver o tamanho 
da força com que isso surgia em sua cabeça, deixou acontecer, continuou sua 
tortura. Foi longe, chegou até o dia em que Vivi teria seus filhos e então 
decidiu que isso já era massacre. Olhou o relógio à sua frente e percebeu que 
passava da meia noite. Sua mãe estava sentada na cadeira ao lado da cama. 
Joice levantou, pediu para a mãe repetir seu gesto e a encaminhou para a cama 
ao lado, a de acompanhante. E viu a mulher quase sonâmbula obedecer ao seu 
comando. Em seguida a acompanhou cair em sono profundo, como tinha 
certeza, já não fazia desde o desaparecimento de seu pai. Nossa! Todo aquele 
tempo e sequer se lembrou dele. Aquela história foi doída demais, pois nada 
importava mais à Joice, do que tê-lo de volta em casa, em segurança. Queria 
muito ver sua família unida novamente. Ouvindo o tic-tac do relógio 
adormeceu. Sonhou com o que mais gostava. Um sonho que se repetia desde a 
infância. Um reino mágico perdido em meio ao tempo. Parecia emergir das 



24 
 

 
 

histórias que sua avó lhe contava quando menina. Sonhava e isso a faria 
sentir-se melhor na manhã seguinte. 

 

*** 

 

— Vovó, conta uma história? Alguma que ainda não tenha me contado. 

— Não me lembro de nenhuma. 

— Oras, vovó, deve existir alguma. 

— Tem alguma sugestão? 

— Não. Mas sei que existe. Por exemplo, aquele livro grande da biblioteca, 
o que fica bem no alto, onde eu não alcanço, lá devem existir grandes histórias. 

— Aquele não é um livro de histórias, é perigoso. Pertenceu a uma 
feiticeira. 

— Ela era ruim, vovó? 

— Não era ruim, só era uma feiticeira muito triste. Mas era uma das 
mocinhas. 

— Então era uma fada!  

— Não, não era fada, era uma bruxa mesmo. 

— Usava vassoura?  

— Naquela época as feiticeiras não precisavam de vassouras. 

— A senhora a conheceu? Foi assim que ganhou o livro?  

— Não podemos revelar segredos de feiticeiras, elas ficam bravas e 
perigosas conosco.  

— Onde ela está agora? 

— Sempre mais perto da gente do que imaginamos. 

— Ela pode nos ver? — perguntou sussurrando. 

— Pode sim — respondeu no mesmo volume de voz.  

— Pensei que ela já tivesse morrido. Disse que viveu na época em que as 
bruxas não usavam vassouras. Bruxas modernas é que usam, não é mesmo? 

— Oh não, bruxas modernas são as que andam entre a gente e nem somos 
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capazes de perceber. Elas andam em aviões, não em vassouras. Além do mais, 
como eu haveria de conhecê-la se fosse tão antiga assim essa história? Sim, 
prefiro acreditar que ela ainda vive. Em algum lugar.  

— Conta a história dela, vovó! 

— Não posso, esse livro é apenas de feitiços e segredos. Um dia eu o darei 
para você. Mas agora não é tão interessante assim. 

— Mas pra que serve um livro que não tem nenhuma historinha sequer?  

— Bem, ele me faz lembrar de uma história sim. Existem algumas lendas 
nele. Talvez algo de que goste. 

— Sabe contá-la?  

— Ó sim, claro que sei. 

— E isso aconteceu de verdade? 

— Não tem como sabermos ao certo.  

— E como a sua amiga feiticeira soube dessa história? 

— Ela era poderosíssima. Via o que quisesse, ouvia o que desejasse e até 
lia pensamentos. 

— Então se parece com a mamãe. Às vezes ela adivinha o que queremos. 

— Mais ou menos isso, minha querida. — Sorriu. 

— E a história, vai ou não contá-la para mim? 

— É uma história que só é contada para mocinhas. Acha que está pronta 
pra ouvi-la?  

— Sim, sim! Sou uma mocinha! Semana que vem, farei sete anos.  

A menina escutava as palavras da avó com grande interesse. Seus olhinhos 
azuis brilhavam. Sempre com as mãos inquietas. Por vezes, seu cabelo ruivo e 
levemente cacheado invadia-lhe o rosto. Ela delicadamente retirava a mecha 
prendendo-a atrás da orelha com a pequena e graciosa mão, que voltava a 
descansar sobre o colo. Quando a ansiedade tomava conta, cutucava na barra 
de renda do vestido. A avó continuava admirada, pois a cada dia a menina 
parecia-se mais ainda com sua antecessora. 

''Existia um portal em outro planeta próximo ao nosso... '' 

— O que é outro planeta, vovó? 

— Um planeta é um mundo, igual a esse que vivemos. E posso lhe contar 
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que os fabulosos dragões que aprisionavam as princesas, e os valentes 
príncipes que prontamente as salvavam, são de lá. 

— Mas vovó, essa história é de verdade? 

— Os cientistas jamais encontrariam prova dessa outra existência. Os 
dragões são seres mágicos. E como qualquer ser mágico que se preze, não 
deixam esqueletos. Eles evaporam, somem simplesmente.  

— Não viram um brilhinho mágico? 

— Brilhinho mágico? — A mulher riu-se com gosto. — Bom, existia uma 
poderosa feiticeira, chamada Elora. Foi a maior de todas as bruxas. Seus 
feitiços tinham grande poder. Foi ela quem viveu nesse mundo, onde nossa 
história aconteceu. Esse lugar ficava além, muito além, onde só nossa 
imaginação alcança. Tendo em vista que os portais para aquela terra foram 
fechados há mais tempo do que posso recordar. Eles viviam em uma época 
onde a vida era mais difícil e tudo menos complicado. Foi então que nasceu a 
princesa da nossa história. A pequena menina não sabia o que seu destino lhe 
reservava. E até então era apenas um bebê, que chorava no colo de sua mãe...  

— Mas que linda criança!  

— Alteza, qual será o nome dela?  

— Ainda não sei. Gostaria de um nome diferente, que chame atenção de 
quem o pronuncie. Um nome digno de uma princesa. Não sei qual escolho. O 
que acha disso, Moade?  

— Não sei, minha rainha. 

— Qual escolheria? 

— Me permite um palpite? 

— Mas é o que lhe peço, criatura.  

— O que acha de... — Decidiu-se por arriscar. O que acha de Kilayra? Aos 
meus ouvidos parece nome de princesa.  

— Kilayra? Sim, é um belíssimo nome. Onde o encontrou? 

— Kilayra era o nome de uma valente e bonita princesa conhecida por 
meu povo. Ela tornou-se a mulher mais linda e corajosa de todo Daran. 
Estimada e respeitada por todos.  

— E o que lhe aconteceu?  

— As histórias contadas pelos anciões não revelavam o destino dela, e eu 
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vim embora de minha cidade ainda jovem. Não posso dizer o que houve com a 
pequena Kilayra. 

— Gostaria de saber o que lhe aconteceu. Todavia... Kilayra... Sim, é um 
belo nome. Eu gosto! 

A rainha pegou a criança em seu colo e apertou-a contra o busto, levantou-
a até uma altura maior que sua cabeça, dizendo afetuosa:  

— Kilayra, Princesa Kilayra Bremen. O que acha? Você gosta do nome, 
meu neném? É, gosta mesmo. Que bom minha criança! Também gostei. 

 O que a rainha jamais sonharia é que nunca existira, até aquele momento, 
uma princesa que possuísse esse nome. Moade havia deixado em sua terra 
natal, uma menina a quem não poderia tornar a ver. Uma que era 
originalmente a dona daquele nome. E que generosamente era oferecido à 
rainha. Sua história não seria mais conhecida que a da pequena Kilayra 
Bremen. Embora, ela fosse o que havia de mais importante na vida da escrava 
de cabelos negros e pele alva. O que nem Moade, menos ainda a rainha 
imaginavam, era que as palavras da escrava pudessem profetizar o destino da 
pequena garota que acabara de nascer. 

— O que quer, Sara? Por que me chamou? 

— Escolhi o nome de nossa filha, Lucas. Disse que eu poderia...  

— Claro que pode! Como se chama essa linda criança? 

— Kilayra! 

— Kilayra? Onde você encontrou esse nome? 

— Não gostou? Se não gosta... 

— Não, não mude, eu gosto. Minha pequena Kilayra. 

— A princesa das princesas! 

— A única que terá seu nome gravado na história do Daran. Será por todas 
conhecida e todos atestarão sua incrível beleza! 

— Minha pequena criança. — O rei levantou-a acima de sua cabeça, a 
inocente sorriu, os pais repetiram o gesto. — Veja, Sara! Ela já sabe o que é 
estar no alto. É digna do título que possui. Agora, quero que as duas mulheres 
de minha vida descansem. Se precisarem de mim, estarei na sala do trono. 

O rei era um homem alto, com traços faciais bem delineados, de ombros 
largos e aparentava ter toda a força do Daran em suas mãos, um rei. Bonito e 
de andar majestoso. Postura firme e um sorriso tranquilo. Ou tranquilo sentia-
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se ali? Esperou nove meses por um menino, mas recebeu uma linda garotinha, 
morena, de olhos esmeraldinos no mais puro tom de verde. Como se a cor 
fosse um presente da natureza. Seus olhos, além da linda coloração, possuíam 
um brilho incomparável. Seu rostinho era rosado e sua boca vermelha. Era o 
maior tesouro daquele monarca, mas não era um homenzinho. “Não fazia mal. 
Nada poderia ser tão perfeito” pensava. O melhor seria aceitar que seu filho 
mais velho seria uma filha. Frágil, meiga, afetuosa e linda. Ficou enternecido 
com tal descrição. Acabava de gostar da ideia de ter uma filha. Afinal, 
conseguiria um bom casamento e, com sorte, duplicaria o tamanho de seu 
reino. Seria uma linda jovem. Uma princesa com todas as qualidades e 
virtudes possíveis a alguém. Tornar-se-ia conhecida em todos os reinos por 
sua incrível beleza. Lutariam por sua mão. O rei sorria. Princesa Kilayra 
Bremen, uma autêntica princesa, meiga, pura, frágil e educada. 
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  Capítulo 3 

 

 

Ao acordar, souberam da notícia de sua alta hospitalar. Estava bem. 
Foram pra casa e as visitas não paravam de chegar. Por volta das duas da 
tarde, Vivi chegou acompanhada de Rodrigo.  

“Eles assumiram o romance” pensava Joice. 

— Olá, nossa heroína! — disse Vivi.  

— Oi gente — respondeu sem entusiasmo. 

— Viemos te agradecer. 

— Não foi nada. Faria o mesmo por qualquer um. — Pensava em 
completar com: “qualquer um... casal apaixonado”. — Não me devem nada por 
isso. “Não precisam me oferecer nenhuma honra. Não quero ser a madrinha de 
vocês! Obrigada, mas não mesmo” continuava sem evitar a ironia abundante 
em seus pensamentos. 

— Como foi que você fez? Como nos salvou? — Rodrigo interessava-se. 

— Com o extintor. 

Seria difícil explicar a história real. Se ela apenas soubesse o que 
aconteceu de verdade já ajudaria bastante. Gostaria de tirar de sua memória a 
ideia fixa de que não fez nada. Lembrava apenas que as suas mãos tremeram e 
doeram intensamente. Em seguida, tudo se resolveu automaticamente. 
Portanto melhor continuar com a dedução de sua mãe. Só não entendeu ao 
certo o motivo daquela invenção sobre extintores. Ela sequer perguntou sua 
versão dos fatos, apenas definiu o que houve e espalhou por ai. Nota mental: 
questionar à mãe sobre isso. Por enquanto, era melhor que ficasse assim, já 
que não saberia explicar.  

— Mas estava vazio — insistiu o rapaz. 

— Eu trouxe um cheio do corredor. Caso não saibam, estávamos indo para 
o pátio, onde era mais seguro. Claro que isso não incluía os casais 
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apaixonados, que ficaram escondidos nas salas de aula. Bom, mas deviam ter 
um ótimo motivo para estarem lá fazendo sei lá o quê. 

— Como é Joice? — Vivi indignada. 

— Ué, o que houve? O que a surpreende? Quando me contaria? Quando? 
Assim que alugássemos uma república em Campinas, juntas? — Existia tanto 
mágoa quanto raiva naquela acusação. 

— Joice, você acha que eu e o Rodrigo... Acha mesmo que eu faria isso? 
Nem se ele fosse o último garoto do mundo! 

— Opa! Ando tão mal cotado assim? 

— Quieto! — disseram as duas em coro e olhando pra ele 
simultaneamente. 

— O que pensa de mim? Que sou a pior amiga do mundo? Acha que eu a 
trairia dessa forma? — Estava quase chorando. 

— Ah, então estamos nas últimas semanas de aula, e você procura ficar 
sozinha com o cara mais lindo da escola na sala de culinária. Claro que em um 
local aonde ninguém mais iria num dia como este. E ainda quer que eu 
acredite que estavam, sei lá, jogando xadrez? 

— Por acaso com “o cara mais lindo da escola” se refere a mim? 

— Quieto! — esbravejaram em coro. 

— Escuta aqui, Joice! Acha que por ter salvado a minha vida eu não vou te 
falar umas verdades? Está muito enganada! Saiba que eu te adoro! E nada 
nesse mundo me faria ficar com o cara que você ama. Eu sou sua “melhor” 
amiga, esqueceu? Fico felicíssima ao perceber o grau de confiança que 
deposita em mim. Acha que eu seria hipócrita ao te trair dessa forma tão... tão 
desalmada? Então não me conhece como eu pensava. Eu jamais te trairia, 
ainda que fosse por algo bem menos importante. Se um dia eu me apaixonasse 
pelo mesmo cara que você, tenha uma certeza, minha grande e melhor amiga, 
jamais te contaria ou cogitaria isso. E você sabe a razão? Não! Imagino que não 
saiba. Então vou dizer: pra que não se sentisse mal! Não se incomodasse com o 
fato de me fazer infeliz vivendo a sua felicidade! E eu, Joice, viveria para ver 
vocês dois juntos e bem! Você não é minha amiga como eu pensei! Muito 
obrigada por ter me tirado da sala em chamas minha grandessíssima melhor 
amiga, Joice Elora! Ah, isso é pra você. — Jogou uma caixa de bombons na 
cama, virou as costas e abriu a porta num supetão. — Passe bem! — Saiu 
batendo a porta. 

— Mandei mal, muito mal. — Olhou para o garoto parado e boquiaberto. 
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— Nem fale nada. 

— Tá bom, eu não falo. Mas que você foi injusta com ela, isso foi. 

— Sei disso. Já percebi. Qual parte do não fale nada que ficou difícil de 
entender?  

— Uou! Estamos grosseiros hoje. Mas, por acaso, assim, sobre o cara que 
você ama... sou eu? 

— Rodrigo, poderia sair do meu quarto, por favor? 

— Não antes de te contar o que nós fazíamos lá na sala.  

— Poderia me deixar em paz? Por favor... — quase suplicava. Seu rosto 
queimava pela cena que acabara de provocar com seu ciúme infantil.  

— Não, Joice. Eu não posso e não vou. A verdade é que eu te amo. Pronto, 
falei. 

— Eu acho que você não... — continuou sem prestar atenção. — Oi, o que 
disse?  

— Disse que te amo. 

Ela foi atingida pela velha e conhecida “sensação do soco”. Eventualmente 
se acostumaria, pois estava virando rotina sentir esse “tranco” nas vísceras 
nos últimos dias. Ele se aproximou um pouco, sentou-se na cama e continuou 
quase sem parar para respirar. 

— Não conseguia te dizer e me abri com Vivi. Acho que ela não queria 
trair a sua confiança me contando que você também gostava de mim. Então, 
resolveu nos ajudar sem que soubéssemos. Disse que se eu fizesse o que 
mandasse, eu te conquistaria. Agora entendo como ela tinha tanta certeza que 
daria certo — refletiu. Tirou do bolso um anel, mostrando-o a Joice e pegou 
sua mão. — Eu tinha comprado isso pra te dar e ela me dizia que veio 
conversando com você no carro, que pensava não ser uma boa ocasião. 
Sabíamos que seu pai ainda estava desaparecido e que você só tinha cabeça 
pra ele agora. Então me aconselhou a esperar até o primeiro dia de férias. 
Arranjaria um encontro, no cinema ou no shopping, não sei ao certo. Não 
terminamos de falar, foi bem quando o incêndio começou. — Ele colocou o 
anel no dedo anular. — Sei disso desde sempre, desde a primeira vez que olhei 
para você. Nunca me aproximei por ter a sensação que me queria como seu 
melhor amigo. Sempre deixou isso tão claro. 

— Eu?! Hum! — retrucou. — Mas você namorou metade das garotas do 
colégio. O que acha que eu deveria fazer pra ficar perto de você? Qual a única 
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coisa que parecia certa? O que poderia durar se não fosse a sua amizade? Foi o 
motivo de me aproximar dessa maneira. Não queria ser apenas mais uma. 

— Ah, as garotas? Apenas eu tentando te tirar da cabeça. Então veio o fim 
do ano e a nossa separação era algo iminente. No dia que contei a Vivi estava 
tão desesperado! Enquanto a gente se via todos os dias eu poderia suportar, 
era tranquilo. Mas com você prestando provas em lugares tão distantes. Não 
sabia mais o que fazer. Ela me disse que nos ajudaria. 

— E quando foi isso? Quando foi que ela soube? 

— Sei lá, há umas três semanas. Mas o seu pai sumiu e resolvemos dar um 
tempo no nosso plano. E isso foi se prolongando e o fim do ano chegando.  

— O que foi que eu fiz? Dei mancada. — Olhou o anel em seu dedo e uma 
lágrima escorreu em sua face.  

— Magoou uma pessoa bacana. Ela é sua amiga de verdade.  

— Como se conserta isso? Eu preciso consertar. 

— Ainda não sei, mas vamos resolver juntos. Só que preciso te contar uma 
coisa, no primeiro ano do colegial, tentei uma vez sair com a Vivi. Que mal 
haveria? Ela era linda, interessante, inteligente e sua melhor amiga. Quem 
sabe eu te faria mais ciúmes com ela, mais do que consegui com as outras. 
Sabe o que ela me disse? Que nem que eu fosse o último homem da face da 
Terra! Que nunca rolaria de sairmos juntos. Mas se ofereceu para 
continuarmos como os melhores amigos que sempre fomos. Nunca entendi. 
Desprezava-me de uma maneira estranha. Já tinha jeito com as garotas, mas a 
Vivi sempre esteve acima das minhas investidas. Agora faz mais sentido. A 
verdade é que nem sei se você imagina o quanto ela te venera, a amizade que 
te dedica é verdadeira. Por isso, não sei o que fará, mas seja lá o que for eu te 
ajudarei. 

— Isso foi para me consolar? Sinto-me pior ainda agora...  

A essa altura sentia uma culpa tão grande que queria enfiar a cara no 
travesseiro e fingir que foi um pesadelo. Era um peso enorme nos ombros. 
Percebeu o quanto o seu ciúme havia cegado seu discernimento. E o rapaz se 
aproximou. Ela travou. Sonhava há tanto tempo com aquele momento. Mas 
agora desejava que fosse em outra situação. Uma em que não decepcionasse 
uma pessoa com a qual se importava. Ele se aproximou mais, ao alcance de 
sussurrar em seu ouvido. 

— Joice, desde a primeira “estojada” que me deu... Eu te amo! 

Suspirou aliviada. Aquela frase havia sido tão esperada. Ele tão próximo 
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agora e seu desejo era que todo aquele sufoco na garganta passasse. Teve 
medo que os lábios não obedecessem e soltou de uma vez a frase aprisionada. 
— Eu também te amo. 

Foi quando o tempo parou. O beijo. Sem que um dos dois soubesse quem 
havia iniciado. Intercalavam-se tocando ora os lábios e noutra a face. Sentiam 
a respiração um do outro. Estremeceu com o calor do toque que se iniciava no 
local de contato entre as peles e percorria toda a extensão de seu corpo. Seu 
coração travou e em seguida acelerou insanamente numa batida 
descompassada. A alma agitava-se entre a felicidade e o pânico. Achou que ele 
notaria sua tremedeira. Segurou as mãos para tentar esconder o apuro, mas só 
piorou, a sensação parecia aumentar. Aquele instante eterno ficando calmo e 
sereno. Ou isso era o que os definia àquela altura? 

— Acho que ainda não tive a oportunidade, então... Obrigado por salvar a 
minha vida.  

Ficaram ali, por horas conversando, rindo e namorando, o mundo 
estacionado e Joice não tinha mais medo de nada. Tudo daria certo a partir 
dali. Mas antes que descansasse a cabeça no colo dele um pensamento ainda 
voltou à sua mente, precisava perguntar a sua mãe o motivo de ter inventado 
aquela maluquice de extintor. Como ela saberia? 

Os dias insistiam em passar depressa. Desde que havia saído do hospital 
procurava uma maneira de cercar a mãe para terem a tão curiosa conversa. 
Mas aparentemente a mulher adivinhava suas pretensões e fugia de estar a sós 
com a filha.  

— Mãe. 

— Oi, filha. 

— Posso entrar? — A mãe estava largada em sua cama. 

— Claro que sim. 

— Eu queria te perguntar uma coisa — disse sentando-se na beira. 

— Hum rum. — Permanecendo deitada. 

— Por que mentiu quanto ao extintor? 

— Como é? 

— Eu não usei nenhum extintor. 

— Eu não teria como saber. Acredito que não se lembre do fato de tê-lo 
usado. Se não foi isso, como pôde ajudá-los? 
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— Não sei o que aconteceu, mas definitivamente não me lembro de um 
extintor.  

Decidiu não contar o ocorrido conforme sua memória havia registrado, 
quando na verdade, ela mesma não entendia. Melhor era ficar quieta. 
Continuou a conversar com a mãe e torceu para que o assunto não voltasse a 
ser o sumiço de Pedro. 

— Tenho uma coisa de extrema importância para falar com você. Preciso 
que entenda e preste muita atenção.  

— Estou ouvindo. 

— Sabe que temos bastante dinheiro. Se um dia precisar de alguma coisa, 
quero que saiba o segredo do cofre. É o telefone da clínica do seu pai, mas não 
o número atual, é aquele que não usamos mais, você lembra? O que precisará, 
caso eu não esteja mais aqui, estará lá dentro.  

— Que é isso, mãe! Não fale assim. Não tem o direito de me abandonar 
também. 

— Existe tanta coisa que não conversamos... 

— Credo, mãe! Pare com isso! Não vamos a lugar nenhum. Estarei sempre 
aqui ao seu lado. Espero que faça o mesmo. 

Joice saiu do quarto da mãe após muita conversa e depois de verem fotos 
antigas. Já estava tarde e foi dormir. O dia seguinte seria exaustivo. Ela 
escolheu que se daria o direito de ser feliz. 

A escola deu início às férias que viabilizaria adequadamente a reforma. Os 
alunos que ficaram em recuperação somente participariam das aulas extras 
em meados de janeiro. Mas essa realidade não afetaria Joice, Vivi ou mesmo 
Rodrigo. A média que atingiram era mais do que suficiente.  

Os danos que o incêndio causou foram incontáveis. Os extintores foram 
todos substituídos. Todavia, Joana, a tia de Vivi e diretora da instituição, seria 
capaz de jurar que todos estavam carregados e dentro da validade. Ela tinha 
inclusive as notas fiscais de todas as recargas efetuadas. A única explicação 
que se encontrou foi a de que um, ou um grupo de alunos poderiam tê-los 
esvaziado por vandalismo. Interessante seria descobrir onde. Esvaziar um 
extintor era algo difícil de ser escondido.  

Nesse último mês os sentimentos de Joice quase entraram em colapso. Ela 
vivia dois lados opostos e conflitantes, sentia culpa pela felicidade que 
experimentava. Como poderia ser tão feliz numa época que a mãe atravessava 
a sua pior dor? Uma que elas compartilhavam, a perda de seu amado pai. Sem 
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contar a decepção que causou a Vivian, sua amiga de infância.  

O mês de dezembro passava tão rápido que nem percebia os dias 
avançando. Possivelmente alguém girava a roda do tempo mais rápido e com 
isso acelerava o ritmo da vida de todos.  

Férias eram sempre boas demais. As provas das faculdades que tinha 
escolhido haviam terminado e ainda aguardava o resultado de algumas. 
Esperaria que o calendário da segunda fase fosse divulgado, para ter o 
resultado oficial em janeiro. Havia prestado vestibulares em várias 
universidades públicas. A prioridade era passar na Unicamp e estudar 
medicina e depois fazer um doutorado em pesquisa. No mês de dezembro tudo 
sempre parecia mais fácil, vinha cheio de promessas de um ano novo, com 
tudo novo. Fazer planos para o futuro parecia mais divertido, mais tangível. 
Entretanto naqueles dias o “tudo” não era exatamente peculiar. As festas de 
fim de ano passaram sem serem festejadas apropriadamente, mas foi o que 
conseguiu.  

Janeiro chegou e avançou rápido. O pai de Joice estava desaparecido há 
mais de quarenta dias, a esperança de que ele retornaria era mínima. Os 
sequestradores não mandaram nenhum pedido de resgate, deixando claro que 
realmente não existia sequestrador algum. Ele tinha simplesmente 
desaparecido. Algo em seu íntimo permanecia repetindo que ele ainda estava 
vivo. Mas não havia se convencido se esse sentimento era real ou apenas um 
desejo do seu coração. Essa vontade enorme de que ele estivesse bem 
atrapalhava o seu raciocínio lógico, misturando dentro de sua mente, razão, 
emoção, desejo e esperança.  

A polícia arquivou o caso por falta de pistas e colocaram-no na lista de 
desaparecidos. Entrou oficialmente para o grupo de homens que sai para 
“comprar cigarro e nunca mais retorna”. Raquel tinha certeza do sequestro e 
isso era compreensível. Pois como aceitar o fato de ser abandonada pelo 
grande amor de sua vida? Essa ideia era mesmo perturbadora, diria que até 
inconcebível. Joice aprendeu a respeitá-la nesse último mês por sua força, 
coragem e determinação. Acreditava que de certa forma sua mãe estava certa, 
Pedro não as abandonaria daquela maneira. Mas, ao contrário da genitora, 
também cogitava a possibilidade de que ele estivesse mesmo morto. Preferiria 
isso a crer que ele as havia deixado deliberadamente? Mas como convencer 
disso o coração? Retirar dele a pulsante esperança de que haveria ainda uma 
chance? Era bom acreditar que o tempo não seria um problema. Ele teria 
sofrido algum acidente e permanecido inconsciente? Ou se tivesse acontecido 
um episódio de perda repentina de memória? Existiam tantas incertezas até 
ali e nada de concreto. Ela preferiu parar com as adivinhações e desejou 
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apenas que estivesse vivo e bem. No final das contas, o abandono e a ausência 
pelo simples desejo de deixá-las era o que ela definiu como a melhor opção. 
Ter a oportunidade de odiá-lo por isso era ligeiramente melhor do que 
descobrir que não o veria outra vez. 

Durante as noites de fim de semana, e sem gostar muito, Rodrigo 
acompanhava Joice em suas aventuras matando vampiros e sendo uma 
personagem qualquer em um dos mundos que Rômulo resolvesse mestrar. 
Adorava RPG¹! Envolvia-se no enredo ainda que fosse um lazer considerado 
por muitos como coisa de maluco. A atividade resumia-se em uma mesa, 
alguns dados de acordo com o sistema escolhido, alguns jogadores e a figura 
do mestre. Este último era uma espécie de narrador e juiz que especificava o 
local e a época em que estariam. Os participantes faziam suas fichas com os 
detalhes de suas personagens. Interagiam na história que avançava 
submetendo-se ao mestre. Estavam numa aventura de lobisomem e o objetivo 
era salvar uma pessoa. A garota não desvinculava aquela missão do desejo de 
salvar seu pai. As aventuras de Rômulo eram interessantes e cheias de 
detalhes, ele descrevia os locais onde entravam e até as roupas das pessoas 
que encontravam. 

Joice tinha certeza que Rodrigo sempre fora com ela às sessões para 
agradá-la. Ele era desajeitado para jogar. Passavam a noite de sexta pra 
sábado interagindo e arremessando as paradas de dados. Os jogadores 
recolhiam pistas e informações, enquanto percorriam pelo trajeto narrado. 
Quando concluíam a missão o jogo acabava. Era um jogo que unia o pessoal e 
não criava disputas, uma vez que o objetivo a ser alcançado era comum a 
todos. Vivi nunca os acompanhava, ela detestava o entretenimento. Tentara 
uma única vez, mas RPG é mesmo assim, ou se ama ou se odeia. Imaginação 
nunca foi o forte de sua melhor amiga e sem esse ingrediente fica 
praticamente impossível se divertir naquilo. Exceção era feita a Rodrigo, que 
estava ali por Joice, mas divertia-se com as conversas e brincadeiras do grupo. 
Por várias vezes naquela noite a mente se projetava pra fora daquela sala e 
daquele ambiente. Vagava solta e preocupada, não prestava atenção ao que 
acontecia.  

— Joice é a sua vez, o que fará? — falava Rômulo com urgência na voz. 

— Vou entrar — decidiu. 

— Tem certeza? Não está escutando nenhum barulho lá dentro.  

— Tenho sim, vou furtiva. Usarei um poder para que ninguém me veja. 

— Então joga os dados, a dificuldade é oito. Deu certo! Ninguém está te 
vendo. Ela está presa no quarto ao lado com uma algema. Está amordaçada.  
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— Vou avisar ao pessoal onde ela está e ver o que faremos pra salvá-la. 

A sessão daquele dia foi especialmente boa. Tentavam, há três semanas, 
salvar essa garotinha da vila. Enfim conseguiram e nenhum personagem 
morreu. Eliminaram a ameaça dos vampiros que a mantiveram presa e 
descobriram que era uma armação de outro grupo de lobisomens. A missão foi 
cumprida. Ganharam os pontos pela aventura e foram gastar comprando mais 
coisas para as suas personagens. Joice foi embora. Distribuiria seus pontos na 
próxima vez, antes de jogarem. Sentia sono e estava cansada. Rodrigo a levou 
em casa e no caminho ela preferiu não falar.  

— Por que está tão quieta? 

— Não é nada. Só estou um pouco triste ainda. 

— Vão encontrá-lo, você vai ver. 

— Acho que você é a pessoa que mais acredita nisso agora. Eu e minha 
mãe estamos perdendo as nossas esperanças. 

— Joice, fala sério! Seu pai é um cara bacana e responsável e ama vocês. 
Por que um cara que teve tanta sorte abandonaria sua mulher e filha? Pessoas 
que são tão importantes em sua vida?  

— E se ele não teve outra escolha? Talvez esteja morto. — A voz saía num 
fio. — Acho que minha mãe está enlouquecendo. Às vezes, quando dorme, fala 
umas coisas tão estranhas, chama por pessoas que eu não conheço e me 
chama de Rainha Elora. Acho que ela não anda muito boa. Isso tá me deixando 
maluca de preocupação. Não posso perdê-la também. Não posso, entende? 

— Não perderá ninguém. Tenha paciência, dará certo. Vai ver só, isso 
passará. 

— E se não acabar bem? — As lágrimas inundaram seus olhos embaçando 
a visão à sua frente. 

— Então eu estarei aqui para te ajudar a superar o que for preciso. — 
Rodrigo parou o carro e abraçou aquela que possuía seu coração. Segurou e 
encarou o seu rosto. Parecia ver além do azul dos olhos. Ela via cintilar o verde 
olhar do rapaz tão amado. Sabia que ele também segurava as lágrimas. — Eu 
estou com você e isso passará. Acredite em mim, ok? — Ele a beijou e ficaram 
ali no carro, abraçados.  

Estacionados na frente da casa dela esperavam pelo amanhecer. Ele 
sempre fazia sentir-se segura. Ela adormeceu um pouco. Dormir foi por conta 
do cansaço. Mas acordou de supetão, num pulo. Parecia que o chão lhe faltava 
e segurou no banco, como se fosse possível evitar cair caso o chão tivesse 
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sumido embaixo do assento do veículo. A impressão que teve foi que 
estiveram ali por apenas alguns minutos, mas o dia havia surgido. 

— O que foi? Pesadelo? 

— Parecia que eu estava caindo. Como se o chão se abrisse debaixo de 
mim. 

— Calma. Foi só uma sensação ruim. Não sairei daqui do seu lado. 

— Sei que a minha vida nunca mais será igual. Sinto como se algo tivesse 
sido quebrado e eu não fosse capaz de juntar novamente. — Não fazia ideia do 
que acabara de dizer, sequer tinha noção da assertividade em suas palavras. 
Mas estava preste a ser revelado, de uma forma ou de outra. — Vou entrar, 
preciso ver como minha mãe passou a noite. 

— Te vejo mais tarde? 

— Pode apostar. 

 Ela entrou e viu mais uma vez a casa onde sua mãe estava enfurnada 
ultimamente. Nos vários dias que se seguiram, o casal se encontrava todas as 
tardes. Passeavam no parque próximo à sua casa. Era uma praça, bem 
arborizada, próxima da rodoviária. Eles levavam um lençol e deitavam sobre a 
grama. Falavam sobre seus planos de faculdade, de trabalhos e viagens 
futuras. Rodrigo levava o violão e às vezes lhe mostrava algumas letras e sons 
que ele estava compondo. Ele escreveu uma música para Joice em inglês 
“When the tears run out”² e ela adorou o que a música dizia. Resumia muito do 
que sentia naqueles dias.  

O mês de fevereiro chegou e o carnaval também. Eles não gostavam dessa 
festa famosa no Brasil, mas gostavam dos feriados. Tinham alguns amigos que 
voltavam de São Paulo nesta época do ano e os encontros com eles eram 
divertidíssimos. Passaram na Unicamp. Os três estudariam lá no próximo ano. 
Vivi começou a namorar um rapaz que estava no primeiro ano de medicina. 
Soube da notícia através de Rodrigo, nem sabia ainda o nome do sujeito com o 
qual a amiga estava saindo. Meninos tinham o péssimo hábito de não se 
aterem aos detalhes importantes. Rodrigo não era diferente. Eles tinham se 
conhecido num baile no início do mês. Era um baile pré-carnaval famoso na 
região. Uma festa que acontecia na rua, em frente ao clube mais badalado da 
cidade. Falar com Vivi continuava sendo uma tarefa complicada. Nas festas de 
carnaval, que se obrigou a comparecer com o intuito de terminar de vez com a 
birra da amiga, elas mal trocaram duas palavras.  

De fato o rapaz escolhido por Vivian era bonito, alto, loiro e atlético. Joice, 
entretanto o denominava por outra expressão. “Bombado! Pronto, falei.” 
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Daqueles tipos que adoram academias. Parecia superficial. Se talvez o 
conhecesse melhor. Pelo que Rodrigo falou, ele era bacana. “Bacana? Vê se 
pode uma coisa dessas?” A arte masculina de definir alguém com apenas uma 
palavra. O carnaval foi um desastre e ela odiou. Quanto a isso estava dentro 
das perspectivas, mas não obter a reconciliação, foi decepcionante.  

Com os procedimentos para as matrículas terminados, as aulas 
começariam em breve. A tão sonhada faculdade ao alcance de suas mãos. Era 
uma linda manhã de sol e nada parecia tão natural como estar ali, na grama, 
sentada e ouvindo o canto dos pássaros. Queria estar só e pensar um pouco 
em como dois sentimentos poderiam misturar-se em seu coração. O vento 
agitou o balanço araponga quebrado que deveria permanecer estático. 
Acionou uma lembrança de uma época feliz, causando-lhe o sorriso doído. A 
tristeza por não possuir informações sobre seu pai e a satisfação por estar 
com Rodrigo. Vez ou outra sorria involuntariamente por lembrar-se de como 
estava radiante nos últimos dias. Vivi ainda não a perdoara de fato, analisava. 
Voltaram a conversar depois do carnaval. Não como antes, mas já era um 
começo. Talvez essa mudança se devesse ao fato de que as duas estavam 
namorando e suas rotinas mudaram bastante. Melhor mesmo era pensar 
assim. Num rompante o sol foi desaparecendo, a neblina que se seguiu 
provocava uma densa fumaça que parecia tomar conta de tudo ao seu redor, 
sufocava. Sentiu um calafrio imenso e uma dor nas entranhas como se 
acabasse de receber uma facada. Viu um raio, e o barulho dele veio junto. 
Pronto, já sabia o que acontecia, estava no meio de uma tempestade de raios e 
acabara de ver um raio caindo ao seu lado. Mas tempestade de raios em um 
dia ensolarado, não fazia sentido. A dor no ventre se aprofundou e teve uma 
certeza, o raio não caiu ao seu lado, caiu em cima dela e agora estava 
morrendo. Estranhou, pois sempre ouviu dizer que ao ser atingido por um raio 
a morte era instantânea. Por que a dor era tão comprida e aguda? Tudo 
cessou. A fumaça, a dor e os clarões. Havia morrido. A frase “cômico se não 
fosse trágico” jamais fizera tanto sentido. 

 “Eu morri” deduziu. 

Escutava vozes, ouvia coisas que não entendia ao certo e barulhos que até 
então eram irreconhecíveis, não entendia o que ouvia com clareza. Jamais 
sentira tanta aflição como naquele momento e tudo a partir dali parecia 
surreal. As vozes eram conhecidas agora, porém, não pensava ao certo de 
quem se tratavam e de onde as reconhecia. Era como um sonho, um escuro e 
pavoroso sonho. Agora começava a reconhecer sons. Escutava coisas que não 
faziam sentido. Nada além da sua mente funcionava, nenhum mísero sinal de 
que seu corpo ainda estivesse ali, nada mesmo! Era como se seus músculos 
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tivessem sido tragados pelo nada e o que lhe restava fosse apenas um 
resquício de consciência, só não discerniria quanto. “Será que ela sobrevive? O 
irmão gêmeo provavelmente morrerá”. “Temo que sim... Que lástima!”. Como 
assim irmão? Não tinha nenhum irmão. Minha mãe nunca me falou sobre um 
irmão. Onde estaria então esse irmão? O que significava aquilo? Fez um 
esforço tremendo para abrir os olhos, mas não podia senti-los àquela altura. 
Então como movê-los se não mais existiam? Sequer havia um rosto para ser 
sentido. Era como se sua consciência estivesse solta no tempo e no espaço. 
Ouviu um grito e esse ela conhecia. Mas de onde? Um vulto foi percebido à sua 
frente, sentia o calor emanando daquele corpo. Tinha certeza que conhecia 
aquela voz, mas de quem era?  

— Olá! Pode me ouvir? — dizia a voz. 

 Sim, escutava! Queria responder, mas não conseguia dizer que estava 
consciente. Não sentia seus lábios, língua, dentes e nem todo o restante. Nada 
mais. 

“Joice, se concentre, precisa se concentrar... Quem está aqui comigo, sei 
que conheço, mas de onde?” 

— Eu estou aqui, alguém me ouve? — E como numa mágica, a voz 
conhecida percebeu que ela estava viva. 

— Ela sobreviverá? — disse num resmungo cansado. 

— Sim, ela vai conseguir — respondeu a voz desconhecida e ofegante. 
Joice então ouviu um suspiro intenso. 

— Mas como isso é possível? Ele morrerá se ela sobreviver? 

 Silêncio por curto período. Ouviu passos receosos e incertos vindo de 
uma direção e correria no sentido contrário. Ouviu sussurros. Parecia a 
mesma voz que já conhecia, mas aborrecida, nervosa. Ele quem, do que 
estavam falando? Será do irmão misterioso? 

“— Eu lhes avisei o que acontecerá aos herdeiros!”  

“— Ela sobreviverá e será poderosa! Ah, que os céus nos protejam!” — 
disse uma terceira voz. 

Após todas as meias frases, os sons cessaram e o silêncio voltou a reinar 
em sua alma, tinha apenas uma única certeza, nada daquilo era real.  

— Joice, você morreu! Você morreu! — repetia incessantemente, para que 
ela mesma acreditasse. A paz tomou conta de sua alma. Sim, a alma era o que 
lhe restava. E tudo passou. 
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  Capítulo 4 

 

 

Final do mês de fevereiro, época atual.  

 

Um sonho estranho. Acordou sem o som do despertador. Pudera, 
adormecera na grama. Que sonho estranho! Precisava ir embora, o sol batia 
em seu rosto, devia ser final da tarde, estava morno. Que sensação boa. Um 
instante depois ela percebeu que a grama estava macia, bem mais do que 
deveria. Não queria abrir os olhos, era tão confortável... Foi abrindo os olhos 
devagar. Era como se não quisesse ver onde estava. Abriu os olhos. Olhou ao 
redor, era um quarto rústico. Gritou, a plenos pulmões. Chegaram pessoas que 
nunca vira na vida. Pessoas com roupas estranhas e cabelos engraçados. 
Estava numa festa a fantasia. Deveria ser isso!  

“Joice, não seja ridícula, de uma praça sentada na grama à uma festa a 
fantasia?” Do que se tratava? Ela não fazia a mínima ideia, porém, precisava 
descobrir se estava realmente morta. Achava que se isso aqui era a vida depois 
da morte, alguém estaria de gozação com ela, que jamais viveria sem seu 
computador. Ainda que o danado não parasse de travar e dar problemas. 
Queria estar em seu quarto. Fechou os olhos e esperou que aquilo passasse. E 
se fosse continuação do seu sonho estranho e dolorido? Mas sonhos não 
deviam causar espasmos. E seu corpo ainda doía. E muito! 

“Fechar os olhos e acordar. Fechar os olhos e acordar. Fechar os olhos e 
acordar” repetia pra ela mesma sussurrando. Abriu um olho só, fazendo uma 
careta, e o outro tentava permanecer cerrado. A pessoa que se aproximava 
falava algo que Joice não era capaz de entender. Então, após perceber a 
dificuldade de comunicação entre eles, retirou algo de um bolso externo em 
sua calça e assoprou em sua direção um pó brilhante que se desfazia ao tocá-
la. 

— O que disse, minha senhora? 

Abriu o outro olho. 
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— Eu?! Na... nada — gaguejou, não era possível. Estava sonhando, definiu. 
Resolveu interagir, logo acordaria sentada na praça e seria noite. — Onde 
estou? 

— Está em Lemúria. 

— Onde? 

— Lemúria, minha senhora. 

— Poderia, por favor, parar de me chamar de “minha senhora”? 

— Se assim desejar, minha senhora, digo, como gostaria de ser chamada? 

— Joice, apenas Joice. Mas o que jogou em mim? Que pó era aquele? E 
quem é você? 

— Sou seu criado, Jonas. Usei pó de tradução. Não importa o que eu fale e 
como eu fale, será traduzido da forma com a qual está acostumada a falar. E 
vice versa, pra que possibilite nosso diálogo. É apenas uma magia simples feita 
e solidificada em pó. 

— Magia simples feita e solidificada em pó? Ah, como não pensei nisto 
antes? Mas como isso? 

— Um Mago Real realiza o feitiço e o solidifica e... 

— Essa parte ficou clara, mas magia? Feitiço? Como assim? 

— Como assim o quê, Senhorita Joice? 

— Deixa que esclareço para ela. — Com seu andar majestoso, um terceiro 
entra na conversa. 

Ao observar a figura do homem que passava pela porta do quarto, o 
coração de Joice parou por um momento. Em seguida ele batia 
descompassado, saindo pela garganta. Saltou da cama em um movimento 
brusco e agarrou o pescoço daquela figura tão amada sem querer largá-lo 
nunca mais. 

— Papai! Que saudades! Senti tanto a sua falta... 

Tudo ficaria bem agora. Fechou os olhos. Seu corpo doía. Mesmo que fosse 
um sonho, era sempre bom abraçá-lo outra vez. 

 

 

Ainda no final do mês de fevereiro, época atual.  
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— Vou já, Moade. Não demorarei mais. O que não dá certo é esse vestido. 
Não se ajusta em mim. Pareço uma menina, uma estúpida menina! Não gosto! 
Não gosto nem um pouco! Falarei com papai, não me obrigará mais a colocar 
um vestido desses! Um vestido rosa de boneca! Odeio rosa! Odeio e odeio 
muito! 

— Vamos princesa, seus pais a esperam na mesa. 

— Estou pronta! — A face expressava o descontentamento com a roupa. 
Olhou-se no espelho novamente e não aceitava o que via. Ridículo. 

A porta se abriu. Passou por ela uma linda morena. Olhos verdes de brilho 
inconfundível, similares a duas gemas preciosas. O vestido rosa claro torneava 
as curvas do seu corpo esbelto. A cor acentuava a beleza dos cabelos negros e 
compridos até a cintura, que possuíam uma ondulação perfeita, formando 
grandes cachos nas pontas. 

— Está linda, princesa. 

— Linda e delicada, suponho. Como uma flor?  

— Exatamente. Vê algum problema nisso?  

— Problema? Ah, é só que flores são delicadas demais, frágeis demais e 
morrem rápido demais. 

— Sempre no limite do exagero. 

— Deixe disso, Moade. Sinto-me uma garotinha boba nesse vestido. Não 
gosto mesmo! Não o usarei nunca mais. Juro que não. Ah, se juro! 

— Princesa. Está maravilhosa. 

— Já mandei parar com isso. Não demoremos mais, estão a nossa espera. 
Suponho que todo o Daran já saiba da minha mania de andar atrasada. 

— Quer saltar até lá com magia? Tenho um pouco aqui comigo que posso 
usar. 

— Não, vamos correndo mesmo. Preciso me exercitar. 

A escrava continuou andando sem pressa, indo na mesma direção da que 
corria estabanada levantando a saia até o joelho. Aqueles corredores 
gigantescos traziam consigo incontáveis lembranças. Agora mesmo, podia ver 
a infância daquela que sumia na curva do corredor. Como era linda! Mas no 
passado, fora uma menina pequena e franzina, feiosa e com sardas. Seu corpo 
ossudo e magro sustentava um imenso cabelo. Demasiadamente volumoso 
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para seu tamanho e magreza. Mas pelo que há de mais sagrado, ninguém 
falava em cortá-los. Mesmo que a menina assim o quisesse, o que não era o 
caso, seu pai jamais permitiria. A cabeleira atrapalhava, pesava e doía quando 
estava amarrada. Dando a impressão de que se soltaria da cabeça e sairia 
voando como uma peruca à deriva na ventania.  

— Pra que tanto cabelo? — Lembrava-se que mais de uma vez, na época, 
perguntara à rainha. Esta se limitava a responder:  

— Existe alguém no Daran que meta isso na cabeça dos dois? Melhor que 
os deixemos em paz.  

Após o nascimento de Kilayra, Sara não gerou mais filhos. Infelizmente 
não era um menino, como desejava o rei. Mas passou a ser a única 
possibilidade de uma aliança com Montherran, que possuía o mais poderoso e 
bem treinado exército dentre os povos dos Reinos Pacificados. De fato fora 
uma jovenzinha feiosa. Inteligente e audaciosa. Simpática e bondosa, mas 
formosura não era um de seus atributos na infância. Cheia de vitalidade, isso 
sim, mas não bastava para um bom casamento. Com o passar do tempo, houve 
transformações radicais em sua aparência. De feiosa menina, para bela moça e 
de apenas bela, para a mais magnífica dentre todas. Tornou-se famosa por 
seus adjetivos em todos os confins.  

Casamento não seria difícil para aquela princesa. Exceto por um único 
detalhe, o gênio da pretendente. Não era fácil controlá-la. O próprio rei tinha 
grandes dificuldades. Ouviam-se boatos de que havia feito a Lei da Livre 
Escolha, onde as jovens possuíam o direito de escolher seu esposo, por temer 
que não conseguisse obrigá-la a um casamento. Não se sabia de onde Kilayra 
tirava forças para vencê-lo. Era fato conhecido que o rei a adorava, esse era o 
seu ponto fraco. Contudo, era o rei! Quem seria audacioso a ponto de 
questioná-lo quanto à educação da filha? 

Particularmente, Moade adorava a liberdade que davam à moça, claro que 
dentro dos limites do possível. Amava-a e à sua mãe. Vê-las melancólicas, seria 
uma grande tristeza para a escrava. Melhor então que fossem feitas algumas 
de suas vontades. Admirava o rei pelo amor que dedicava às duas. Conheceu 
alguém que não era assim... Mas não era a hora de lembrar coisas do seu 
passado. Lá estava a estabanada garota, sentada ao lado esquerdo do trono, a 
Princesa Kilayra Bremen. Moade olhava os três com certo pesar e admiração. 
Sara apenas retribuiu-lhe o sorriso quando seus olhares se cruzaram e 
parecendo adivinhar-lhe os pensamentos, encarou o marido e filha com 
ternura. 

— Kilayra — insistiu o Rei Lucas —, fará dezoito anos em pouco tempo e 
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não tem a menor ideia de quem escolherá como esposo. Isso não pode 
continuar! Poderia escolher qualquer um que quisesse. Qualquer um, de 
qualquer lugar. Qualquer príncipe! Entretanto, prefere ficar nessa agonia e 
afrontando minha paciência e limites. Não continuará assim. Precisa fazer a 
sua escolha! 

— Mas, papai, eu não tenho sentimento algum por esses homens. Essas, as 
minhas numerosas e infindáveis opções — ironizava —, parecem ser chatos 
demais, gordos demais, velhos demais, feios demais ou nojentos demais. 
Espero encontrar alguém especial. Alguém que me ame. 

Houve um murmúrio ofendido nos demais membros da corte. Analisando 
o fato de que alguns ali presentes faziam parte da lista de nobres que pediriam 
a sua mão em casamento. 

— Não estamos num conto de fadas. O tempo nos ensina a amar. — O rei 
ficou ofendido com a falta de educação e cortesia da filha. 

— Não posso crer no que ouço. Quer mesmo que eu me case com uma 
pessoa a quem não ame e viva infeliz o resto de meus dias? Se for assim, 
esqueça! Não me casarei jamais! — disse com a voz decidida e aborrecida, 
ainda que estivesse trêmula. 

— Isso não são modos de uma princesa se dirigir ao pai — enfatizou. 

— Não quero me casar agora. Tenho outros planos. E essa é a minha 
última palavra. Caso o senhor me obrigue a fazer uma escolha, ficará sem sua 
filha. Ou se preferir, seu reino ficará sem sucessora, pois eu, meu estimado pai, 
prefiro a morte a ter que viver com algum desses ótilos que aparecem a lhe 
oferecer terras em troca do meu corpo. Será que fui clara o bastante, meu 
senhor e meu rei? 

— Foi. Cristalina. Mas não permito que se dirija a mim ou a quem quer 
que seja desta maneira. Quem acha que é para falar comigo desta forma? 

— Quem eu sou? Achava que fosse a sua filha antes de tudo. Mesmo que às 
vezes, queira ser apenas “eu”. 

— Já foi longe o bastante. Chega! 

— Quanto ao que me diz sobre o que é correto e desejável, também 
acreditei que merecia mais consideração de sua parte. Agora vejo que nem 
valho tanto. Talvez até menos que essas malditas terras que eles vivem a lhe 
oferecer.  

— Acho melhor que se cale antes que... 
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— Antes do quê, papai? Antes que eu seja presa no calabouço? Antes que 
meu corpo seja vendido a um homem sujo e grosseiro, como estes aqui 
presentes? Não gosto dessa conversa. Não gosto dessas pessoas que me 
julgam todo o tempo. E quer saber do que mais eu não gosto? Não gosto nada 
deste vestido rosa. Ele representa o que me obrigam a ser todos os dias. Fico 
como uma tola dentro desse traje. Não usarei um vestido rosa outra vez. Nem 
porque alguém gosta ou ainda por acharem que devo. Não farei mais nada que 
não queira. Não subjulgarei minhas vontades em detrimento de um bem 
maior. Nem mesmo porque é assim que uma princesa deve se comportar. 

— Isso é o que veremos — desafiou.  

— Está bem. Veremos onde isso nos levará!  

— Mas certamente, sei bem onde isso a levará, neste exato instante — 
disse enfatizando as últimas palavras. — Para o seu quarto, agora! Garota 
insolente! 

— Então, com a sua licença e permissão, irei para os meus aposentos, com 
prazer. Por acaso é assim que supostamente uma princesa deve falar? Melhor 
que seja! Pois é o mais próximo de uma que consigo parecer. 

— Você não se parece com princesas, é uma. É a herdeira desta coroa! 
Espero que um dia entenda e assuma isso! 

—Não sei ao certo o que sou. Sou mesmo uma princesa como gostaria? 
Como precisaria que eu fosse? Afinal, acho que ser uma princesa do tipo que 
acaba de descrever não é algo assim tão bom. Com sua licença meu rei, rainha, 
senhores, senhoras. Cumprimentou a todos com ironia, demonstrando que 
deixaria o salão.  

— Mas ela ainda não terminou de comer... — A rainha havia perdido a cor 
da face e depois corado novamente. Olhava para Lucas com os olhos 
suplicantes, para que ele a deixasse terminar a refeição.  

— Obrigada, mãe, perdi o apetite. Passem bem. 

— Mas Kilayra... — A garota já ia longe, a mãe esboçou levantar-se, mas o 
rei segurou-a pelo braço. 

— Deixe-a ir Sara. Ou também sofrerá o mesmo castigo.  

— Você não seria capaz — sussurrou baixo para os demais, mas alto o 
suficiente para que o marido ouvisse cada palavra.  

— Escutem com atenção! Todos dessa corte, sem exceção! Estão proibidos 
de levarem comida aos aposentos da princesa até o almoço de amanhã! — 
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alertou olhando para a rainha e depois para Moade. 

— Isso não se faz — resmungava Rainha Sara com a voz baixa.  

Olhou para Sara. Sentou-se e abaixou o tom de voz para que só a esposa o 
escutasse. 

— Quero que ela pense um pouco em como deve tratar seu pai, a corte e 
seu reino. Escolherá seu pretendente em breve. E esse casamento acontecerá 
de uma vez por todas! Caso isso não ocorra, revogarei a Lei da Livre Escolha e 
escolherei um esposo para ela pessoalmente. Percebo que a estragamos com 
mimos e agrados. Às vezes penso que melhor seria se tivesse mesmo nascido 
um homem, pois age o tempo todo como um. Isso não é aceitável em seu 
comportamento. 

— Não fale assim, Lucas — ralhou Sara, lamentando mais uma confusão 
entre o marido e a filha. 

— O que falo é a mais pura e absoluta verdade, Sara. Por mais que eu 
lamente por isso, tenho que domá-la, antes que seja tarde. 

Já era tarde e não percebia o rei. 

 

 

Joice estava confusa. Não entendia a figura parada em sua frente. Seu pai 
retornara para ela em algum sonho maluco, usando roupas estranhas e 
engraçadas. Não poderia ser nada além de um sonho. Resolveu interagir e 
aproveitar para que sua saudade fosse amenizada.  

— Querida, não sou o seu pai. Sou o Rei Petrius, seu tio. 

— Tio? Como assim? Meu pai era filho único. Onde estou e o que significa 
isso? O que fizeram comigo? Preciso mesmo acordar agora! — Começou a 
sentir um pouco de medo. Aquele que é típico de pesadelos. Uma sensação 
ruim de quando você sabe que está sonhando, mas não acorda.  

— Não é sonho. Essa aqui é a realidade, a sua realidade, e de onde nunca 
deveria ter saído. 

— Poderia ser um pouco mais claro? 

— Posso sim. Jonas, saia — ordenou e acenou com a mão para que 
fechasse a porta. — Precisa entender uma coisa, essa é a sua casa agora e 
viverá aqui conosco até o fim de seus dias. Aqui é o lugar do qual jamais 
deveria ter saído. 
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O sonho acabava de virar pesadelo. Esfregou os olhos, mordeu os lábios, 
beliscou-se. Nada. 

— Seja mais claro, por favor. Ou jogue mais um pouco de pó tradutor em 
mim, acho que o efeito daquele acabou. Disse que não voltarei para casa? 

— Aqui é, e sempre foi sua casa. Não há como ser mais preciso, é 
exatamente como entendeu.  

— Papai... quer dizer tio, isso é um sonho e daqui a pouco acordarei e 
estarei dormindo na grama da praça. Isso é o lógico. 

— Lógica pertence ao seu antigo mundo. Aqui, o que nos rege é a magia. 

— Esse sonho está ficando psicodélico. Antigo mundo?  

— Vamos começar pelo seguinte fato, você não está sonhando. Com isso 
claro e definido, saiba que esta cidade é conhecida por Lemúria. Se não 
acredita, levante e olhe pela janela atentamente. 

Obedeceu. Ao olhar pela janela ela viu uma paisagem que não entendia. 
Uma cidade medieval, com carroças, cavalos, bancas de frutas e pessoas 
vestidas a caráter. Tinha um muro altíssimo. O portão, ao se abrir, dava 
passagem para uma pequena vila que crescia no entorno do castelo, como nos 
filmes. Ao longe, havia uma segunda muralha mais extensa cercando todas as 
casas fora do castelo. O local era gigantesco. Mal podia ver o fim. Observava o 
pequeno traçado reto demarcando aquela imensidão de pequenas casas e 
comércios, que seria o limite da vila. Se aquilo era uma festa a fantasia alguém 
gastou muita grana com cenário. Tinha também um enorme castelo medieval, 
que inclusive naquele momento e que só por acaso, ela estava dentro. 
Contemplou um mundo totalmente diferente do seu. Voltou-se para o 
ambiente onde estava. Pela primeira vez considerou que havia uma mínima 
possibilidade de que tudo não fosse um sonho ou mesmo um pesadelo, mas 
sim, a realidade. Olhou dentro do quarto. Decorado como se estivesse numa 
superprodução de Hollywood. Saído direto de um maldito túnel do tempo. A 
cama, os móveis e as roupas. Umas até separadas, possivelmente para que ela 
se trocasse. 

— O que significa isso? — suspirou pela primeira vez tentando raciocinar 
melhor.  

— Percebo que ainda não está convencida. Vamos então ao início. 
Estamos em outro mundo, outro planeta. Um que coexiste e é paralelo àquele 
que você vivia. Entenderá muito em breve como as coisas funcionam aqui, 
onde a evolução ocorreu de forma diferente da que aprendeu. Você veio do 
planeta Terra, nós estamos agora no planeta que chamamos de Daran. 
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“Uau! Isso é incrível! Será que a minha mente foi capaz de criar isso?”, 
pensava deslumbrada. — Quanto tempo eu, supostamente, dormi? 

— Mais de uma semana. Seu corpo precisava adaptar-se ao novo clima e 
atmosfera. Mas acredito que precisa de um tempo maior para assimilar. Sua 
mente ainda não processou a transição. Será necessário para que consiga 
acreditar no que digo. Aqui possuímos magia. Ela é um elemento físico, não 
desenvolvemos a tecnologia igual ao seu antigo planeta, mas nós utilizamos 
magia de forma igualmente efetiva. A vida fica mais simples com magia. Lá, 
usando a lógica, inventaram coisas bem úteis. Nós temos a magia, que é a força 
que alimenta nosso mundo e faz tudo acontecer. Quando eu e seu pai 
nascemos aqui, nossa mãe morreu. Meu querido irmão foi raptado por uma 
escrava que fugiu para o seu planeta.  

— Espera! Tem caneta e papel? Preciso anotar essas coisas. Quando 
acordar, terei mais chance de lembrar se tiver tomado notas. Minha memória é 
visual. 

Ignorando o pedido, continuou sua narrativa.  

— Essa escrava foi caçada, mas sendo uma feiticeira poderosa, obteve 
sucesso ao esconder seu pai. Seria diferente para todos se ela não o tivesse 
levado daqui.  

— Tio? — perguntava para confirmar o parentesco. — Está me dizendo 
que existe outro mundo e que meu pai veio dele. Que ele não é filho de 
Mandayáh Oliveira, minha avó. Isso não faz sentido... 

— Existe muita coisa que você ainda precisa aprender. E vai. Mas 
precisamos agir rápido. Seu pai está correndo perigo. Precisa ajudá-lo. Mas 
antes, há uma longa jornada para a qual deve estar pronta. Precisa realizar 
algumas coisas, para que desta forma, possa enfrentar os perigos a que está 
destinada a superar.  

— Meu pai foi sequestrado. Não pediram resgate algum, como sabe onde 
ele está?  

— Ele foi sequestrado. Isso é verdade. Mas não existe nenhum pedido de 
resgate, pois não pretendem devolvê-lo com vida.  

— Sabe onde ele está? 

— Encontra-se em poder de seres malignos. Criaturas desprezíveis. Esses 
inimigos pertencem ao grupo que ajudou aquela maldita escrava a levá-lo 
daqui. Eles não permitirão que eu o encontre tão facilmente. Isso me traria um 
grande poder. Com acesso a esse poder, seriam facilmente derrotados. 
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Precisamos encontrá-lo e trazê-lo até aqui em segurança. Só assim, o mal 
poderá ser superado. Para isso, precisaremos que você desenvolva seu 
potencial.  

— Quer dizer que minha avó era uma sequestradora? Mas por que ele 
corre perigo se está na companhia de quem a ajudou no passado? Ela esteve 
conosco toda a sua vida. Por que o deixou vivo todos esses anos? Por que não 
o entregou antes? — lembrou-se de todo amor que seu pai tinha pela mãe e 
como as recordações de sua avó eram boas. Como poderia vê-la como vilã? Ela 
sempre esteve presente e distribuía afeto a todos que a rodeavam. 

— Escute tio — aceitou o parentesco —, preciso mesmo de uma coisa, 
preciso voltar pra casa. Tenho pessoas que dependem de mim. Mamãe não 
está muito bem.  

— Sinto muito ser o portador desta notícia terrível. Não sei se poderei ser 
mais ameno. A sua mãe... ela está morta. Foi assassinada!  

— Como é? 

— Vou lhe mostrar como aconteceu. Ela morreu como uma verdadeira 
guerreira e tentando lutar contra essa gente. Concentre-se.  

— Mas o que está... 

— Olhe em meus olhos e entenderá o que digo. Ela não se rendeu a eles 
nem na hora de sua morte, precisamos ser fortes. Devemos enfrentá-los com a 
mesma determinação. 

Joice encarou os olhos do tio e mergulhou num show de horrores. Viu-se 
sentada numa montanha em meio à floresta. Em seguida desaparecia essa 
visão. O ambiente mudou para a sala de sua casa e observava sua mãe sentada 
no sofá ao lado do telefone, provavelmente esperando notícias de seu marido 
e agora também de sua filha desaparecida. A mulher levantou num salto e 
gritou:  

— Não! O que fazem aqui? O que querem?  

— Viemos buscá-la. Precisamos que venha conosco, que colabore. 

— Jamais os ajudarei a fazer nada. Foram vocês que levaram Pedro? E o 
que farão agora? Vão me matar? 

— Acredito que essa seria uma excelente ideia. 

— Socorro! Socorro! — Raquel tentou alcançar a porta. Houve um raio 
vermelho e ela caiu.  
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E a visão terminava. Joice estava tentando entender aquilo de forma 
lógica, mas era estranho. Nas mãos da mãe tinha um jornal datado do início de 
março. E na capa uma foto dela, com uma manchete “Filha desaparece após o 
sequestro do pai. Até onde essa violência chegará?”. 

— O que aconteceu a ela, tio? Me leve até lá! Preciso ajudá-la! — Estava 
desesperada e em absoluto pânico. Beliscou-se ainda com mais força. — Por 
que eu não acordo? — Sentia náusea. 

— Não está dormindo. E não há mais o que possa ser feito. Ela se foi. 
Agora vingaremos a sua morte e salvaremos seu pai, que tem pouco tempo. 
Preciso de sua ajuda para acabar com eles. Mas será do meu modo, eu sei que 
virão atrás de você. Contudo, estaremos prontos. Acabaremos com essa gente 
juntos. 

O baque que a atingiu foi algo aterrador. De uma forma abstrata, ela sabia 
que não estava mais na Terra. Sem conseguir explicar o que acontecia, ela 
tinha uma certeza latejando em sua mente, algo havia mudado terrivelmente. 
Seu interior girava como se tivesse engolido um enxame de abelhas. E as 
ferroadas que sentia em seu estômago sequer se aproximavam da antiga 
sensação de soco. Não conteve o vômito. O mal-estar deu-se de sobressalto. O 
gosto azedo na boca e o cheiro típico afirmavam o inevitável. Ela havia, de 
alguma maneira, sido abduzida. Ou aquilo se tratava da vida após a morte? 
Não via nenhum arco-íris... Mas, definitivamente, algo havia mudado 
radicalmente. 

— Isso aqui é mesmo real, não é? 

— Sim. Tenha calma, logo se sentirá melhor. Sua reação era esperada. 

— Então, precisamos agir rápido. Conte comigo, tio! Salvarei meu pai e 
vingarei a morte de minha mãe. 

— Sei que poderei contar com você. — Estendeu os braços e ela se 
aninhou no abraço do homem à sua frente. 

Era bom abraçá-lo, a semelhança era impressionante, só um tantinho 
diferente. Era reconfortante. Sentia tantas saudades. Tudo acabaria bem. E 
sobre sua mãe, como viveria sem ela? Então chorou. O grito de um coração, 
molhado em lágrimas de dor. Mas nada aliviaria todo o sofrimento. Se fosse 
um devaneio utópico de sua mente cansada, tinha que acabar. Mas algo lhe 
afirmava que apesar de estranho, aquilo era real. Uma realidade cruel e acima 
dos limites do suportável. 

— Venha, deite-se aqui e quando estiver pronta, desça.  
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— Tio, eu não pude vê-los... 

— Como? O que disse? 

— Os homens que a mataram... Eu não pude... Não pude vê-los — 
resmungou com a voz rouca e sentindo o rosto inchado. 

— Na devida hora saberá quem são exatamente. Não agora. Isso só 
atrapalhará seu desenvolvimento. Já é dor suficiente ver sua mãe sendo 
assassinada. Apenas descanse e venha quando estiver pronta.  

— Mas eu... preciso saber. 

— Tem a minha palavra de que saberá! Depois que descansar, vista 
roupas mais apropriadas. Assim chamará menos atenção. Muito embora 
reconheça que não será uma tarefa fácil manter-se longe dos olhares de todos.  

Ela confirmou ter entendido e ele saiu com seu andar majestoso. Fechou a 
pesada porta atrás de si. Joice permaneceu ali por um tempo, chorando por 
sua mãe, por seu pai e pelas pessoas que não veria mais. Sempre teve a 
intuição de que não faria faculdade, porém, nem em seus mais exóticos 
lampejos, ela imaginava algo como o que estava passando.  

 


