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Dezoito anos antes…

Skye era apenas uma criança da primeira vez que os viu julgar um traidor. 
Ela viu quando cortaram as mãos do homem. Viu o sangue correr veloz e 
escuro no altar de pedra enquanto o soldado limpava sua lâmina, como uma 
tempestade sobre um mar de safira.

Skye lembra o jeito como as mãos arrancadas estremeciam como aranhas 
esmagadas morrendo de costas, com as patas finas se curvando para cima. 
Lembra o modo como o inimigo encarava os punhos cortados, enquanto 
sangue escorria para seus cotovelos.

Lembra como ele gritava.
Isso foi uma vida atrás. Essa noite, eles julgarão outro traidor. Ela espe-

ra em sua cela. Não serão as mãos de um inimigo que tirarão dessa vez… 
serão as de Skye. E a culpa é toda dela.

Seja uma boa garota. Mantenha a cabeça baixa. Lembre-se do 
seu lugar.

Essas são as palavras que Skye costumava obedecer. As lições inculcadas 
nela desde o nascimento.

Mas isso foi antes de conhecer Crow. Um garoto das sombras que virou 
todas as lições de cabeça para baixo. Que virou tudo de cabeça para baixo.

Crow. Como uma espinha engolida, o nome faz seus lábios, sua língua 
e sua garganta pinicarem.

Como ela pôde ser tão ingênua?
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Skye explicará como. Tecerá uma história para você enquanto ainda 
há tempo. Será a última vez que tecerá algo. Depois que a lua subir e eles 
vierem pegá-la, ela não tecerá mais nada.

É impossível tecer sem as mãos.
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Um

Eris nunca havia encontrado uma tranca que não conseguisse 
abrir.

Ela levantou sua lâmpada a óleo e examinou a fechadura. Seu 
cabelo dourado estava escondido atrás de um morrião roubado. A 
aba de aço ficava deslizando e bloqueava a visão, de modo que Eris 
tinha que empurrá-la para trás para enxergar o que fazia.

O mecanismo interno da fechadura era antigo e pelo visto ela 
fora feita por um chaveiro que tinha se esforçado bem pouco. Em 
qualquer outra noite, Eris teria ansiado pelo desafio de uma tranca 
mais complicada. Mas, naquela, agradeceu às estrelas. A qualquer 
instante, um soldat poderia virar a esquina. Quando aquilo aconte-
cesse, Eris precisaria estar do outro lado da porta.

A tranca se abriu com um clique. Eris continuou prendendo o 
ar. Então voltou a colocar o grampo no cabelo e fechou seus dedos 
esguios em torno da maçaneta de latão, virando-a lentamente para 
não fazer barulho.

Deu uma olhada para o lado. O corredor estava vazio. Então 
empurrou a porta e entrou.

Eris manteve a lâmpada erguida. Seu brilho laranja iluminou 
uma escrivaninha simples de madeira escura e desgastada. Um tintei-
ro, uma pilha de pergaminhos brancos e uma faca para romper selos 
de cera estavam posicionados de forma organizada em cima dela.
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Ela fechou cuidadosamente a porta. Seu olhar foi da mesa para 
o objeto pendurado na parede: uma tapeçaria tecida com fios azuis 
e roxos. Seu alvo.

Eris conhecia a tapeçaria de cor: mostrava uma mulher sem rosto 
sentada diante do tear. Em uma mão, ela segurava uma faca prateada 
curvada como a lua. Na outra, um fuso. E em sua cabeça repousava 
uma coroa de estrelas.

A Tecelã do Céu.
A divindade das almas.
Mas não era só a imagem que lhe era familiar. Também eram 

os próprios fios, aquele tom específico de azul. A espessura da lã e a 
maneira bem justa como fora fiada. O jeito particular como aquilo 
fora tecido.

Assim que Eris vislumbrara a tapeçaria do corredor dois dias 
antes, quase tropeçara. Toda manhã, por anos, a tapeçaria a encarara 
das paredes de pedra, tendo de cada lado os teares sagrados do scrin, 
um templo dedicado à Tecelã do Céu.

O que estava fazendo ali, no palácio do rei-dragão, do outro 
lado do oceano?

Alguém deve tê-la roubado, ela pensou.
Então Eris decidira roubá-la de volta.
Ela tinha algum tempo livre, afinal das contas. Seu capitão, um 

homem cruel chamado Jemsin, estava com a imperatriz das ilhas 
da Estrela. Por isso ele a enviara para roubar uma joia do tesouro 
do rei-dragão. Não que ele precisasse do dinheiro. Só precisava que 
Eris estivesse fora do caminho quando a imperatriz e seus cães de 
caça subissem a bordo do seu navio… tanto por ele quanto por ela. 
Se alguém descobrisse que Jemsin protegia a criminosa que a im-
peratriz buscava havia longos sete anos, aquilo significaria a morte 
tanto para Eris quanto para ele.

Mas ela já tinha roubado a joia do rei. E ainda tinha mais um 
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dia antes de precisar se reportar ao protegido de Jemsin. Estava com 
tempo de sobra.

E era exatamente o que estava fazendo ali.
Eris se afastou da porta fechada e pousou a lâmpada a óleo na 

madeira escura da mesa. Assim que ergueu o olhar para a Tecelã do 
Céu, sentiu aquele mesmo choque agudo de dois dias antes. Me-
mórias de calor, amizade e pertencimento a inundaram… seguidas 
rapidamente por sensações de terror, pesar e traição.

Ela semicerrou os olhos.
— Não estou fazendo isso por você — Eris disse para a deusa 

enquanto se esticava para desamarrar a tapeçaria da parede. — Acho 
que é uma traidora e uma fraude. — Ela manteve a voz baixa, 
ciente de que a segurança fora dobrada desde que a joia do rei de-
saparecera duas noites antes. — Estou fazendo isso por aqueles que 
você traiu.

Eris não acreditava mais na Tecelã do Céu, a divindade das al-
mas. Mas quem fizera aquela tapeçaria acreditara… e morrera por 
sua crença. Então, após retirá-la da parede, Eris a enrolou bem aper-
tado e a colocou com cuidado debaixo do braço. Enquanto o fazia, 
puxou o cardo de escarpa espinhoso e acinzentado do bolso do seu 
uniforme roubado. Tomando cuidado com os espinhos, que eram 
venenosos, ela o colocou na mesa.

De certa forma, a assinatura era mais para Eris do que para aque-
les de quem roubava. Uma forma de provar para ela mesma que 
existia de verdade. Podia ter uma vida invisível, mas ainda estava ali. 
Ainda estava viva.

O cardo de escarpa era a prova.
Com a tapeçaria embaixo do braço e sua assinatura na mesa do 

comandante, Eris procurou por seu fuso na bolsa. Era hora de par-
tir. Ela levaria a tapeçaria e a colocaria com o restante da pilhagem. 
Depois, iria para o Amante do Mar e aguardaria até ser chamada.
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Mas antes que conseguisse encontrar o fuso, uma voz atrás dela 
quebrou o silêncio.

— Quem deixou você entrar aqui?
A voz era baixa e grave, e a fez ficar imóvel… exceto pela mão 

direita. Seus dedos apertaram a madeira gasta e lisa do fuso, puxan-
do-o lentamente para fora.

— Eu fiz uma pergunta simples, soldada.
Soldada.
Eris tinha esquecido que estava disfarçada. Com a segurança am-

pliada, era mais fácil se movimentar pelo palácio vestida de guarda.
Então ela se virou. Um soldat estava no arco da porta. Clara-

mente surpreso de vê-la, ele ainda não havia entrado no cômodo. 
Vestia o mesmo uniforme que ela: um morrião de aço na cabeça e 
o brasão do rei-dragão na camisa. A única diferença era o sabre na 
cintura dele, enquanto na de Eris havia uma bolsa de tecido.

Ela odiava soldados.
— Recebi ordens de remover essa coisa velha e maltrapilha — 

ela mentiu, indicando com seu queixo a tapeçaria da divindade das 
almas, enrolada embaixo do braço. Então piscou e prosseguiu: — 
Aparentemente, nossa comandante não é muito religiosa.

A piscadela surtiu o efeito desejado. O soldat relaxou e sorriu, 
encostado na porta. Parecia estar prestes a comentar algo sobre a 
religiosidade da comandante quando algo na mesa chamou sua 
atenção.

Eris viu o rosto dele ficar inexpressivo e então se iluminar com 
reconhecimento. Ao entender o motivo, ela praguejou silenciosa-
mente.

O cardo de escarpa.
— Você… você é o Dançarino da Morte.
Ele não esperou pela confirmação. Só sacou sua arma.
Era hora de ir.
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Eris segurou o fuso com força e se agachou. Enquanto o soldat 
entrava atrapalhado no quarto, ela pressionou a ponta do fuso no 
chão de mosaicos e desenhou uma linha reta.

A linha brilhou prateada. A névoa levantou.
O soldat avançou trôpego em sua direção, gritando por ajuda e 

para alertar os outros guardas por perto.
Quando ele deu a volta na mesa, Eris já entrava na névoa e 

desaparecia.
Ao esticar a mão para segurá-la, ela já não estava lá.

Quando a névoa se dissipou um pouco depois, Eris não estava 
onde deveria estar.

Em vez de se encontrar no Através, cercada de estrelas e escu-
ridão, estava cercada de paredes. Um corredor escuro se prolongava 
diante dela, iluminado pela luz trêmula de tochas. Sob seus pés 
havia o mesmo padrão de mosaicos do cômodo do qual tinha aca-
bado de sair. O lugar cheirava a menta e cal.

Ela ainda estava no palácio.
Eris rangeu os dentes, irritada.
Aquilo acontecia às vezes. Se calhasse de se concentrar com 

mais afinco no lugar do qual queria ir embora em vez de no lugar 
para onde ela queria ir, o fuso ficava confuso e atrapalhava a tra-
vessia.

Eris estava prestes a amaldiçoar o infeliz pedaço de madeira 
quando algo a acertou por trás, empurrando-a e fazendo-a largar 
o fuso.

— Pelas bolas de Kozu! — Ela girou, observando o fuso rolar 
na direção de duas botas de couro preto com fivelas prateadas po-
lidas até brilhar. Uma mão desceu para pegá-lo. Os olhos de Eris 
acompanharam a figura recém-chegada levantar.
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A jovem diante dela estava vestida como uma guarda do palácio. 
Só que, em vez do emblema do rei, uma flor de fogo estampava seu 
uniforme. Ela não usava um morrião e trazia cinco facas de arre-
messo no cinto.

— Minhas desculpas, soldada. — A voz da jovem era dura e 
carregada de autoridade. Era a voz de alguém acostumada a dar 
ordens… e a ser obedecida. — Não te vi.

O olhar de Eris encontrou olhos tão frios e azuis quanto safiras. 
A tocha tornava impossível não notar as maçãs do rosto proemi-
nentes da garota ou seu cabelo preto como tinta arrumado em 
tranças afastadas do rosto.

Eris sabia quem ela era.
A comandante.
Além da jovem à sua frente ser prima do rei, e, portanto, da 

realeza, ela também mandava no exército real.
Uma lembrança perturbadora veio à mente de Eris, envolvendo 

outro comandante frio. O medo irradiou por suas entranhas. Ela 
afastou a lembrança e recuou. Mas uma farpa afiada daquele medo 
se alojou no seu peito, lembrando-a de quem ela era. Lembrando-a 
de que precisava dar o fora dali.

Agora.
Só que o fuso estava nas mãos da comandante.
A jovem estudou a ladra rapidamente, descartando-a como al-

guém que não era digno de preocupação. Aquilo incomodou Eris. 
Ela deveria ter ficado aliviada com o fato de que a comandante não 
demonstrasse interesse nela. Eris queria — na verdade, precisava — 
ser invisível.

Mas, por algum motivo, aquela indiferença a irritou.
Os lábios da comandante se abriam, como se ela estivesse pres-

tes a dizer algo. Então um grito ecoou pelo corredor, interrompen-
do-a e fazendo as duas se virarem.



17

Mais e mais vozes se juntaram à primeira. Era o soldat que Eris 
tinha acabado de deixar para trás, alertando todo o palácio sobre a 
ladra invasora.

Era um alarme.
Eris aguardou o vislumbre de entendimento da comandante, co-

mo tinha acontecido com o soldat. Mas a comandante não olhava 
mais para ela, só franzia a testa na direção do soldat.

— Aquele Dançarino da Morte. — Seus olhos estavam acesos 
de raiva. — Se ele acha que pode roubar do rei sem sofrer as con-
sequências, não faz ideia de com quem está lidando.

Eris deveria ter ficado de boca calada. Afinal, a comandante 
estava com o fuso, sua única maneira de escapar.

Mas não conseguiu se conter.
— Como você sabe que é um homem?
Aquilo fez a comandante encará-la. Eris estremeceu diante de 

seu olhar frio. Imbecil, ela pensou, enquanto encarava a jovem. Que 
coisa mais idiota a se dizer.

A comandante a estudou enquanto o alarme ficava mais alto 
ao longe. No rosto dela, Eris podia ver claramente a necessidade 
de responder a ele entrando em conflito com… o quê? Cautela? 
Suspeita?

A qualquer momento, ela vai se dar conta, sacar a arma e me prender.
Mas a comandante não fez nada daquilo, só esticou a mão com 

o fuso. Realmente enxergava Eris agora, e absorvia toda a sua pre-
sença.

— Você deixou isso cair — ela disse.
Eris engoliu em seco e encarou o fuso finamente esculpido so-

bre aquela palma calejada.
É algum truque?
Depois que Eris o pegou, a comandante baixou a mão e deu 

meia-volta.
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— Vamos lá. Vamos ver o que aquele desgraçado petulante fez 
dessa vez…

Concentrando-se no alarme agora, a comandante não notou 
que Eris não a seguiu.

Assim que a garota se afastou alguns passos, Eris se agachou para 
desenhar uma linha prateada no chão.

Petulante?, ela pensou, trabalhando rapidamente.
Soava como um desafio.
Ela balançou a cabeça. Não podia se permitir a distração daque-

la vez. Precisava dedicar toda a sua atenção ao seu destino.
Enquanto terminava de desenhar a linha, o ar ficava espesso e 

úmido. A neblina aumentava. Mas o som daqueles passos cada vez 
mais distantes atraiu sua atenção outra vez. Eris parou, observando 
a comandante dobrar a esquina. Vendo-a desaparecer.

A ladra levantou. Antes de tirar Firgaard, o palácio e aquela 
garota de sua cabeça, pensou: Mostrarei a ela quão petulante posso ser.

E fez a travessia.
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Dois

Desde que haviam encontrado a porta do tesouro do rei aberta 
e notado o desaparecimento de um rubi vermelho-vivo, Safire não 
conseguia dormir.

Alguém tinha caminhado pelos corredores do seu palácio, pas-
sado despercebido por cada um dos seus guardas, entrado por uma 
porta trancada e roubado o rubi que o rei Dax planejava oferecer 
como presente para as savanas no dia seguinte. O rubi que seria 
vendido e cujo lucro seria dividido para ajudar a reparar a fome 
causada pela praga da colheita branca. Anos antes, a colheita bran-
ca se espalhara como um incêndio pelas savanas, destruindo todas 
as plantações e limitando os principais suprimentos de comida. A 
cada estação de plantio, os fazendeiros tentavam novamente, mas a 
praga infectava a produção, deixando o povo cada vez mais à beira 
da inanição.

Ela sabia que a situação estava piorando, mas fora só quando 
a rainha Roa voltara após sua última visita ao seu lar que Safire 
se dera conta de quão catastrófico o problema era. O pai de Roa 
estava acamado. Sem que sua família soubesse, ele vinha passando 
fome fazia algum tempo, para que os menos afortunados pudessem 
comer. Mas não era apenas aquele homem que corria o risco de 
morrer de fome… a melhor amiga de Roa, Lirabel, também estava 
cronicamente mal nutrida em meio à gravidez. O médico tinha dito 


