


Tradução

guilherme miranda

série o beijo traiçoeiro

vol. 1: O beijo traiçoeiro
vol. 2: A missão traiçoeira
vol. 3: O reino traiçoeiro



Tradução

guilherme miranda



Copyright © 2019 by Erin Beaty
Publicado mediante acordo com o Macmillan Children’s Publishing Group,  
um selo do Macmillan Publishign Group, llc.
Todos os direitos reservados.

O selo Seguinte pertence à Editora Schwarcz S.A.

Grafia atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, 
que entrou em vigor no Brasil em 2009.

título original The Traitor’s Kingdom

capa e ilustração de capa Rafael Nobre 

mapa Maxime Plasse/ Imprint

preparação Lígia Azevedo

revisão Jasceline Honorato e Renato Potenza Rodrigues

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (cip)
(Câmara Brasileira do Livro, sp, Brasil)

Beaty, Erin
O reino traiçoeiro / Erin Beaty ; tradução Guilherme 

Miranda. — 1a ed. — São Paulo : Seguinte, 2020. (O beijo 
traiçoeiro ; v. 3)

Título original: The Traitor’s Kingdom.
isbn 978-85-5534-097-0

1.  Ficção juvenil i. Título. ii. Série. 

19-32338 CDD-028.5

Índice para catálogo sistemático:
1. Ficção : Literatura juvenil  028.5

Cibele Maria Dias — Bibliotecária — crb-8/9427

/editoraseguinte

@editoraseguinte

Editora Seguinte

editoraseguinteoficial

Todos os direitos desta edição reservados à

editora schwarcz s.a.

Rua Bandeira Paulista, 702, cj. 32

04532-002 — São Paulo — sp

Telefone: (11) 3707-3500

www.seguinte.com.br

contato@seguinte.com.br



Para minha mãe, que mostrou para mim e minha irmã que inteligência deveria 
ser motivo de orgulho. E para meu pai, que nos mostrou que homens de verdade 

querem o convívio de mulheres que pensam.
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1

Para alguém que odiava lutar, até que Clare estava ficando boa. Sage 
agora precisava suar um pouco para derrotar a amiga, o que era algo im-
pressionante num dia de frio intenso como aquele. As enormes muralhas 
de pedra de Vinova, a fortaleza avançada de Demora, protegiam dos ven-
tos de inverno que sopravam sobre a planície ao leste, mas não faziam 
muito no sentido de reter calor. Rechaçar invasões e resistir a cercos havia 
sido a prioridade dos construtores. Agora que a nação de Casmun, ao sul, 
estava aberta para conversas diplomáticas, aquele era o lugar mais impor-
tante para a posição de Sage como embaixadora. Defesa pessoal, porém, 
era importante para a vida, de modo que Sage insistira que sua melhor 
amiga e acompanhante treinasse combate.

Clare fez uma careta de concentração enquanto segurava um espadim 
com a mão enluvada. Seus olhos se estreitaram por cima do escudo no bra-
ço esquerdo, mas não era a aquilo que Sage estava atenta.

Sob a saia na altura dos joelhos, as botas de Clare se mexeram. In-
conscientemente, Sage se inclinou para a direita, firmando os pés na terra 
congelada, esperando pelo movimento que entregaria sua amiga. Raros 
eram os guerreiros que conseguiam atacar sem nenhum prenúncio na 
linguagem corporal, mesmo os mais experientes. Sem ter completado 
dezessete, Clare era quase dois anos mais nova do que Sage, e havia come-
çado o treinamento apenas alguns meses antes.

Foi um movimento leve e abrupto, uma fração de segundo antes de 
Clare avançar, que a entregou, mas bastava. Sage bloqueou seu golpe à 
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esquerda com o escudo antes de chocar a espada de Clare contra a sua, 
fazendo a lâmina subir, traçar um círculo no ar e descer. O movimento as 
fez ficar cara a cara, com as lâminas travadas. Sage se manteve aberta para 
um contra-ataque.

— O que você está esquecendo? — ela perguntou, fazendo força para 
baixo até que a espada de Clare tocasse o chão.

Em resposta, a outra girou e bateu o escudo no lado exposto do tronco 
de Sage.

Seu escudo também é uma arma.
Sage abriu um sorriso largo enquanto caía para trás, mas sua amiga 

não sorriu ao erguer a cabeça e jogar a trança grossa por cima do ombro. 
Seus olhos castanhos cintilaram em um desafio silencioso. Seu corpo es-
guio estremeceu, mas não de frio.

— Você não precisa ficar me explicando tudo — Clare resmungou.
Ela estava irritada. O que significava que as coisas estavam prestes a 

ficar interessantes.
A raiva era útil em uma luta — Sage sabia daquilo melhor do que nin-

guém. A raiva aguçava os sentidos e conferia força e resistência à pessoa, 
mas ela também havia experimentado a imprudência que muitas vezes a 
acompanhava. A falta de controle de Clare talvez forçasse Sage a reagir de 
uma forma que poderia machucar uma delas, se não as duas.

— Quando quiser — provocou Clare, sua voz abafada sob o escudo.
Sage deu alguns passos cuidadosos para a direita, forçando Clare a 

ajustar a postura e a lhe dar mais tempo para pensar. O que Alex faria?
Pensar nele levou um sorriso involuntário a seus lábios. No ano an-

terior, Sage tinha descontado sua raiva em uma luta com Alex, e ele a 
havia desarmado e batido logo abaixo de seu quadril com a parte plana da 
espada em um único movimento. Alex não prosseguiria naquilo. Perma-
neceria metódico, descendo ao nível dela, sem nunca a forçar demais, sem 
nunca ceder terreno também.

Clare esperava que ela fizesse um movimento. Sage se moveu para 
a esquerda, girando a espada curva em um arco preguiçoso, refletindo 
brevemente um raio de sol que atravessava a cobertura de nuvens no céu.

Sua amiga não mordeu a isca. Ela estava controlada agora, mas não 
precisaria de muito para aquele equilíbrio ser perturbado.
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Sage começou a perpassar uma série de arcos, golpes e defesas básicos, 
privando seus movimentos do estilo pessoal que havia desenvolvido ao 
longo do último ano e meio. Ela se imaginou como o relógio na torre da 
capela — engrenagens, pêndulos e ponteiros firmemente ancorados no 
centro girando de maneira restrita e previsível. O único som ao redor era 
a respiração pesada delas e o estrépito contínuo de metal contra metal.

Com apenas uma levíssima torção sem aviso, Clare interrompeu o rit-
mo, rebatendo com um golpe na perna de Sage, perto o suficiente para 
cortar o tecido de sua calça. Os olhos de Clare se arregalaram assustados, 
mas Sage não se deixou afetar, recusando-se a dar tempo ao medo de to-
mar conta de uma delas. A luta perdeu todo o ar de formalidade e treino 
repetitivo. Ainda que nenhuma das duas quisesse machucar a outra, de 
repente a luta começou a parecer de verdade, e elas dançaram uma em volta 
da outra muito concentradas, com vagos sorrisos.

Sage botou uma forte pressão sobre Clare, esgotando lentamente o 
reservatório de raiva. Sua amiga conseguiu controlar o temperamento, e 
não houve nenhum golpe agressivo de nenhuma delas, só alguns ruídos 
agudos quando as espadas tocavam nos escudos.

Depois de cerca de vinte minutos, a chama tinha sido consumida. 
Sage descansou sobre um fardo de palha na frente do cercado de cavalos, 
verificando o rasgo na calça. O frio se fazia notar de novo, começando 
pelo nariz dela. Ao seu lado, a respiração de Clare se condensava no ar en-
quanto se recuperava aos poucos do esforço. De tantos em tantos segun-
dos, ela lançava um olhar culpado para a perna de Sage, que se esforçava 
para ignorar a preocupação da amiga. Ela não achava que tinha cortado a 
pele, embora fosse difícil ter certeza com as luvas. De qualquer maneira, 
Clare não deveria se sentir mal por aquilo.

— Acho que suas roupas lhe dão uma vantagem — Sage disse, ca-
sualmente. — É mais difícil ver o que suas pernas estão fazendo. Você fica 
menos previsível.

— Finalmente tenho alguma vantagem sobre você — Clare disse, 
descendo a saia o máximo possível. A calça que usava por baixo era grossa 
o bastante para esconder o formato de suas pernas, mas ela ficou cons-
trangida mesmo assim. Não houvera nenhuma ironia na sua voz, apenas 
exaustão, o que era uma coisa boa.
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Sage sentiu um calafrio e passou a mão na cabeça, ajeitando o cabelo 
que havia escapado do rabo de cavalo curto. Pela sua sombra, podia ver 
que parecia um gato escaldado. A trança cor de mogno de Clare estava 
impecável, como sempre.

— Ainda temos tempo para um pouco de tashaivar — Sage disse, 
olhando para a posição do sol.

Naquele exato momento, o sino da capela bateu. Seus badalos ecoa-
ram pela pedra exposta da fortaleza e das muralhas circundantes, declaran-
do que três horas haviam se passado desde o meio-dia. Clare se levantou 
de um salto, a energia restaurada.

— Não, não temos.
Sage resmungou internamente, mas trato era trato — Clare se subme-

tia ao treinamento de combate da amiga e Sage fazia aulas de diplomacia 
com ela. Além disso, Sage precisava de um banho quente. O frio havia se 
infiltrado em seus pés, e a umidade sob as roupas casmuni que usava para 
lutar gelava sua pele. A calça e o casaco largos eram feitos para o deserto e 
dispersavam o calor do corpo rapidamente. Embora seus dentes tivessem 
começado a bater, Sage se ofereceu para guardar as armas de Clare para 
que a amiga pudesse se lavar primeiro.

Clare já havia terminado quando Sage entrou na sala de vestir que in-
terligava suas suítes. Quando as duas estabeleceram residência em Vinova 
alguns meses antes, Sage tinha achado cruel hospedar sua amiga nos cômo-
dos destinados à mulher do embaixador posicionado na fortaleza da fron-
teira. Afinal, Clare ia se casar com o filho do embaixador anterior, Lord 
Gramwell, que também viria a ser um emissário algum dia. Ela havia passa-
do nove meses vivendo com a família do noivo, preparando-se para aquilo.

O que nunca mais aconteceria.
Uma flecha kimisara podia ter sido responsável pela morte do tenente 

Lucas Gramwell, mas Sage nunca conseguiria esquecer que ele havia sigo 
atingido para protegê-la. Clare não a culpava, exceto talvez em seus pio-
res momentos, que felizmente estavam se tornando mais raros. Sage não 
tinha passado pela batalha incólume. Ela e Clare haviam passado muitas 
noites dormindo na mesma cama, confortando uma à outra entre pesa-
delos. Agora os pesadelos apareciam talvez uma vez por semana. Era mais 
comum ser Sage quem acordava gritando e se debatendo.
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De dia, os episódios de raiva de Clare em geral surgiam por algo tri-
vial e então aparentemente se abrandavam até irromperem no meio do 
treino, no jantar ou durante uma aula de diplomacia. Era a reação que a 
própria Sage havia tido depois da morte do pai seis anos antes, de modo 
que não condenava sua amiga. O tempo era a única coisa capaz de real-
mente curar as feridas.

Sage afrouxou os cordões do casaco com a mão direita enquanto mer-
gulhava a esquerda na água da banheira. Perfeita. Tirou o resto das roupas 
suadas e entrou. Clare revirou os olhos quando a água escorreu para o piso 
de madeira polida, mas Sage mal notou enquanto afundava e soltava a fita 
de couro do cabelo curto cor de areia. O lado esquerdo de seu corpo 
ardia mais do que uma simples coceira justificaria, mas ela ignorou a dor 
e tirou a cabeça da água, pegando o frasco de tônico capilar.

— Está quase acabando — disse Sage, arrancando a rolha com os 
dentes para não tirar o braço esquerdo da água. Um aroma de laranja e 
jasmim subiu do frasco aberto.

— Deixa que eu ajudo — Clare terminou de amarrar o corpete de 
seu vestido cinza simples e foi ajudar Sage a tirar o resto de tônico ca-
pilar do frasco. Em vez de simplesmente derramá-lo na cabeça de Sage, 
começou a lavar o cabelo da amiga. Ela vivia fazendo aquelas coisas, en-
contrando maneiras pequenas de compensar os momentos em que perdia 
a calma. Sage não achava que os pedidos de desculpa silenciosos fossem 
necessários, mas eles faziam sua amiga se sentir melhor. — Quando foi a 
última vez que teve notícias do major Quinn? — Clare perguntou casual-
mente, como se não soubesse. Falar do noivo de Sage era outra forma de 
aliviar o clima entre elas.

Com a menção ao nome de Alex, um rubor tomou conta das boche-
chas de Sage. Ela tentou responder no mesmo tom casual:

— Dois dias atrás.
— Como está indo o treinamento?
Alex comandava os norsaris, os combatentes de elite de Demora. Na 

primavera anterior, a unidade do exército fora reinstituída, vinte anos 
depois de sua dissolução. A companhia inicial tinha ficado pronta bem a 
tempo de enfrentar uma força kimisara que atacara a nação de Casmun, ao 
sul. Agora, a unidade de norsaris estava sendo expandida para formar um 
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batalhão completo. Aquilo tinha sido planejado desde o princípio, mas de 
repente se tornara uma necessidade. O rei Ragat de Kimisara tinha sido 
morto na Batalha do Vidro Negro, e ninguém em Demora sabia o que o 
tempo quente da primavera junto ao novo governante traria. O que quer 
que fosse, os norsaris estariam nas linhas de frente. E Alex também. Sage 
tentou não pensar na distância e no perigo enquanto passava uma toalha 
sobre as cicatrizes rosas e azuis na perna.

— Vai completar sete semanas agora.
Clare usou um pequeno jarro para enxaguar o cabelo de Sage.
— Ele vai conseguir nos visitar?
Sage balançou a cabeça e tirou as bolhas de sabão dos olhos.
— Não pode ficar longe por tanto tempo. — O campo de treina-

mento ficava a quase duzentos e cinquenta quilômetros para oeste. Na 
melhor das hipóteses, era uma viagem árdua de quatro dias até Vinova 
e mais quatro dias de volta, e o clima do inverno não ajudava. — Talvez 
quando completarem mais seis semanas.

Mas ela sabia que ele não viria. Alex não teria como justificar uma 
viagem daquelas face a suas responsabilidades, ainda mais considerando 
que eles não eram casados — ele não poderia se casar antes dos vinte e 
quatro anos. Sage franziu a testa pensativa e contou na cabeça os dias des-
de o solstício de inverno. Então sorriu.

O aniversário dele era no dia seguinte. Faltava só mais um ano.
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Uma hora depois, era a vez de Sage fazer uma careta. Quando fora que 
comer ficara tão complicado?

— Hoje, você tem um conde de Reyan à sua esquerda, um príncipe 
casmuni de baixo escalão à sua direita, e eu sou uma condessa demorana 
— disse Clare à frente dela na mesa, na qual havia mais pratos, utensílios, 
baixelas e cálices do que Sage conseguia contar. — O conde só fala a lín-
gua dele. Eu falo reyano e demorano, e o príncipe fala kimisaro e casmuni. 
A quem você se dirige primeiro e em que língua?

Diplomacia dava dores de cabeça e até alguns pesadelos a Sage. Pelo 
menos não havia kimisaros na história. O melhor que Demora poderia 
esperar deles seria uma trégua instável e negações constantes de que algu-
ma das invasões em Tasmet vinha de seu país. Reyan era um aliado antigo, 
mas a relação com Casmun era nova. As famílias reais das duas nações 
queriam que aquilo desse certo, mas os cidadãos comuns de ambos os 
lados demoravam a mudar depois de tantas gerações de hostilidade. O 
processo era delicado, especialmente depois dos acontecimentos do verão 
anterior.

— Eu já compartilhei água com o príncipe antes? — Sage perguntou. 
Os casmunis achavam falta de educação se dirigir diretamente ou usar o 
primeiro nome de uma pessoa antes de ser apresentado formalmente a ela.

— Sim, mas foi anos atrás, e você não sabe se ele lembra.
Clare era ardilosa. Mas ser embaixadora era bastante complicado, e 

caso não estivesse preparada Sage poderia causar um desastre em nível na-
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cional. Ela nunca se sentia tão incapaz de lidar com alguma coisa como 
durante aquelas aulas. Sage sorriu de repente.

— Vou deixar você conversar com ele enquanto falo com o mensa-
geiro que acabou de chegar.

Clare se virou para o sr. Finch, que se aproximava com um pergami-
nho amarrado com um laço violeta.

— Isso parece estranho — ela disse.
Sage soltou o laço e desenrolou o pergaminho, depois passou alguns 

minutos estudando as palavras em silêncio. Clare a chutou por baixo da 
mesa.

— Não pode demorar tanto tempo assim para ler — ela repreendeu.
Um sorriso lento se abriu no rosto de Sage.
— Acho que deveríamos trocar o príncipe à minha direita por uma 

princesa. — Ela virou o pergaminho para mostrar a Clare o que estava 
escrito em casmuni. — Lani está vindo nos visitar.

— Quando? — Sua amiga pegou o pergaminho de aparência oficial, 
franzindo a testa enquanto o analisava, mais devagar do que Sage. — Antes 
do verão?

— Amanhã.
Deixando de lado a lição, Clare se levantou de um salto.
— Espírito do céu, temos de nos preparar!
— Não podemos pelo menos terminar de comer? — Sage observou 

com desejo as baixelas cobertas e os pratos ainda vazios. O treinamento 
no pátio sempre a deixava faminta. Às vezes, a promessa de comida era a 
única coisa que tornava as aulas de etiqueta suportáveis.

— Você está brincando? — Clare já estava quase chegando na porta, 
lançando um olhar por cima do ombro que indicava que, se Sage não fos-
se junto, seria levada à força. — Não vamos ter tempo nem para dormir 
esta noite.

Com um suspiro, Sage se levantou e seguiu a amiga, mas não antes de 
pegar um pãozinho. Ou três.

Sage já tinha visto uma companhia norsari marchar para a batalha de 
uma hora para a outra. Era a única coisa que ela poderia comparar à ati-


