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Para Tara, que ouve minhas histórias para jovens  

desde quando nós mesmas éramos jovens.  

Meu raio de sol, poderia escrever tantas piadas aqui…  

Assim, é melhor você escrever a sua favorita no espaço abaixo.

 

. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. 

Haha! Minha nossa, é isso mesmo!









• •
• •

crônicas da história coroana

livro 1

Assim, coroanos, preservai as leis,

Pois se abalardes uma, a todas abalareis.
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Um

A carruagem avançava, e olhei pela minúscula janela tra-

seira, como se alguém pudesse estar me perseguindo. Lembrei 

a mim mesma de que a ideia era ridícula; não restava ninguém 

em Coroa para me perseguir. Não mais.

Silas — meu marido — estava morto, assim como meus 

pais. Eu ainda tinha amigos na corte, mas eram bem mais leais 

ao rei Jameson, ainda mais depois que eu o dispensei bem na 

noite em que ele planejava me pedir em casamento. Quanto 

ao próprio Jameson… parecia ao menos ter me dado o seu 

perdão por fugir com um plebeu — e ainda por cima um 

plebeu estrangeiro. Além disso, Delia Grace havia tomado 

meu lugar ao lado do rei, e eu não o queria de volta.

Eram só esses. As únicas outras pessoas que me importa-

vam estavam ao meu lado na carruagem. Ainda assim, eu 

olhava para trás.

— Passei a maior parte da vida adulta fazendo exatamente 



12

o mesmo — minha sogra, Lady Eastoffe, comentou, pondo a 

mão no meu colo.

À nossa frente, minha cunhada, Scarlet, dormia no outro 

banco. Mesmo durante o sono, algo em sua postura dizia que 

ela estava pronta para acordar numa fração de segundo, com-

portamento que havia adotado desde o ataque.

Próximo da janela lateral, Etan, orgulhoso e irritante em 

seu cavalo, vigiava. Sondava a névoa exígua, e eu notava pelo 

seu jeito de inclinar a cabeça o tempo todo que estava à escu-

ta de sinais de perigo.

— Se tudo correr bem, depois desta viagem nós todas po-

deremos parar de olhar para trás — comentei.

Lady Eastoffe — não; ela era minha mãe agora — concor-

dou, olhando Scarlet com solenidade:

— Se tudo correr bem, quando chegarmos à casa dos 

Northcott, encontraremos uma maneira de confrontar o rei 

Quinten. Depois disso, tudo vai se resolver… de um jeito ou 

de outro.

Engoli em seco, pensando no fatalismo daquelas palavras. 

Um dia, sairíamos vitoriosas do palácio do rei Quinten, ou 

não sairíamos nunca mais.

Eu observava minha nova mãe, ainda chocada por saber 

que ela tinha aceitado de livre e espontânea vontade um ca-

samento que a atou tão estreitamente a um rei tão perverso. 

Mas, pensando bem, eu tinha acabado de fazer a mesma coisa 

sem saber.

Os Eastoffe eram descendentes de Jedreck, o Grande, pri-

meiro de uma longa dinastia de reis no trono isoltano. O atual 
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governante de Isolte, o rei Quinten, era descendente do pri-

meiro filho homem de Jedreck, mas não do primogênito. Os Eas-

toffe descendiam do terceiro filho de Jedreck. Só o bom e 

velho Etan — um Northcott — podia gabar-se de uma li-

nhagem que remontava ao primogênito, uma filha que fora 

preterida em favor de um menino.

Seja qual for a história, Quinten considerava qualquer Eas-

toffe ou Northcott uma ameaça ao seu reinado, que se apro-

ximava de um fim rápido a não ser que a saúde de seu filho 

melhorasse de repente.

Eu não compreendia.

Não compreendia por que ele parecia decidido a afugen-

tar — ou melhor, a assassinar — homens de sangue real. O 

príncipe Hadrian não tinha o mais forte dos espíritos, e quan-

do o rei Quinten morresse, como todos os mortais, alguém 

teria de assumir o trono. Não fazia sentido ele matar todos os 

pretendentes legítimos.

Inclusive Silas.

Assim, cá estávamos nós, com a determinação de garantir 

que aqueles que perdemos não tivessem morrido em vão e 

com a consciência dolorosa da grande chance que tínhamos 

de fracassar.

— Quem vem lá?

Ouvimos a pergunta esbravejada em meio aos rangidos das 

rodas. A carruagem parou no mesmo instante. Scarlet se endi-

reitou de imediato e puxou da anágua uma faquinha que eu 

nem sabia que ela escondia.

— Soldados — Etan murmurou. — Isoltanos. — Em se-
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guida, acrescentou, mais alto: — Boa tarde. Sou Etan North-

cott, soldado a serviço de sua majestade…

— Northcott? É você?

Vi que o rosto de Etan relaxou. Ele estreitou os olhos e, de 

repente, ficou muito mais à vontade.

— Colvin?

O outro não falou nada, e tomei a resposta como um sim. 

Etan prosseguiu:

— Estou escoltando minha família para fora de Coroa. Vo-

cê deve ter ouvido falar do que aconteceu com meu tio. Es-

tou trazendo sua viúva e suas filhas para casa.

Houve uma pausa, insinuando a confusão causada por 

aquelas palavras, até o soldado tornar a falar:

— Viúva? Você está me dizendo que o Lorde Eastoffe 

morreu?

O cavalo de Etan se agitou, mas ele o acalmou rapida-

mente.

— Isso mesmo. Assim como seus filhos. Fui encarregado 

por meu pai de levar o restante da família de volta para um 

lugar seguro.

Houve um silêncio desconfortável.

— Meus pêsames para a sua família. Vamos deixar vocês 

passarem, mas precisamos revistar todos. É o protocolo.

— Sim, claro. Entendo.

Um soldado aproximou-se para inspecionar nossa carrua-

gem enquanto outro a rodeava por fora, verificando debaixo 

dos eixos. Pela voz, reconheci que o primeiro era o tal de 

Colvin, com quem Etan tinha conversado.
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— Minha Lady Eastoffe — ele disse, inclinando a cabeça 

para minha nova mãe. — Sinto muito pela sua perda.

— Agradecemos a sua preocupação. E o seu serviço — ela 

respondeu.

— As senhoras têm sorte de terem sido abordadas pelo me-

lhor regimento de Isolte — ele disse, de peito estufado. — Essa 

estrada costuma estar lotada de coroanos. Incendiaram um vi-

larejo na fronteira não faz duas semanas. Se as tivessem encon-

trado, não consigo imaginar o que poderia ter acontecido.

Engoli em seco, baixando a cabeça, e depois voltei a olhar 

para o soldado. Naquele instante, ele associou a terceira dama 

da família Eastoffe ao lugar de onde estávamos partindo. De-

pois de me encarar, voltou-se para Etan, como que pedindo 

uma confirmação.

— É a viúva do meu primo Silas.

O soldado balançou a cabeça.

— Não dá para acreditar que Silas se foi… nem que se 

casou — acrescentou, voltando a me encarar.

Parecia estar corrigindo os próprios pensamentos, dando a 

entender que não conseguia aceitar que ele tinha se casado 

com uma coroana.

Eram poucos os que conseguiam.

Seu olhar passou do breve julgamento à curiosidade:

— Não posso culpá-la por querer sair de lá — ele me dis-

se, indicando com o queixo a estrada atrás de nós. — Não 

acompanho muito os acontecimentos de Coroa, mas é im-

possível não ouvir falar de como o seu rei ficou praticamente 

louco.



16

— Ficou? — Etan retrucou. — Não que ele já tenha sido 

são algum dia.

— Concordo. — O soldado riu. — Mas parece que, desde 

que foi rejeitado por uma garota, seu comportamento anda 

errático. Há boatos de que destruiu um dos seus melhores 

navios, no meio do rio, na frente de todo mundo. Ouvimos 

também que arranjou outra pessoa, mas que não é fiel a ela 

em nenhum sentido da palavra. Parece que ele pôs fogo no 

próprio castelo umas semanas atrás.

— Já estive lá — Etan disse secamente. — Um incêndio só 

traria melhorias.

Precisei de toda a minha força para segurar a língua. Nem 

nos seus piores momentos Jameson ia querer destruir aquele 

ápice da maestria coroana que era o castelo de Keresken.

O único boato que me magoaria caso fosse verdade era o 

de Jameson estar saindo com outras garotas pelas costas de 

Delia Grace. Odiava imaginá-la pensando ter conseguido o 

que sempre quis e descobrindo em seguida que estava com-

pletamente errada.

O soldado soltou uma gargalhada com a piadinha de Etan 

e, em seguida, ficou sério.

— Do jeito que o rei Jameson anda imprevisível, já se fala de 

uma possível invasão. É por isso que temos de inspecionar as 

carruagens, ainda que sejam de pessoas em quem confiamos. 

Parece que o louco do rei Jameson é capaz de tudo a essa altura.

Senti-me corar e odiei a sensação. Nada disso era verdade, 

claro. Jameson não era louco nem estava planejando uma in-

vasão ou coisa do gênero… Entretanto, a expressão de des-
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confiança no rosto daquele homem me fez guardar meus 

pensamentos.

Minha mãe confortou-me, pondo a mão no meu joelho 

antes de falar com o guarda pela janela:

— Bom, com certeza compreendemos e agradecemos de 

novo a sua meticulosidade. E não vou me esquecer de rezar 

especialmente por todos vocês assim que estiver a salvo em 

casa.

— Tudo certo — o outro soldado avisou do outro lado da 

carruagem.

— Claro que está — ele respondeu em voz alta. — São os 

Eastoffe, tonto.

Ele balançou a cabeça e depois se afastou da carruagem.

— Abram passagem nas barricadas! — gritou para os ou-

tros. — Deixem-nos seguir. Cuide-se, Northcott.

Etan assentiu, ao menos uma vez guardando o que pensava 

para si.

Ao adentrarmos a fronteira, avistei dezenas de homens 

pela janela. Alguns nos saudavam, demonstrando respeito, en-

quanto outros apenas olhavam, boquiabertos. Temi que algum 

deles me identificasse como a garota que supostamente tinha 

feito o rei enlouquecer, que me mandasse descer da carrua-

gem e voltar.

Ninguém fez nada disso.

Embarquei nessa jornada por vontade própria. Mais do 

que isso: fui eu quem a procurou. Mas esse incidente bastou 

para me deixar ciente de que eu não estava apenas cruzando 

uma fronteira; estava adentrando um mundo diferente.
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— O caminho até o solar será tranquilo — Etan disse 

quando nos afastamos da multidão.

Scarlet voltou a guardar entre as pregas da saia a faca que 

escondera em suas mãozinhas comportadas. Balancei a cabe-

ça. O que ela planejava fazer com aquilo, afinal? Minha mãe 

estendeu o braço e me abraçou.

— Um obstáculo a menos. Ainda faltam inúmeros — 

brincou.

E, apesar dos pesares, eu ri.
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Dois

Levamos boa parte do dia, mesmo avançando mais rápido 

do que antes, para chegar até o solar dos Northcott. Soube 

que estávamos perto quando Scarlet começou a prestar aten-

ção às coisas fora da carruagem e quase sorrir, como se aquela 

região lhe trouxesse boas lembranças.

A mudança de clima e paisagem se deu de maneira rápida, 

como se uma chave fosse girada. Havia muitos campos ondu-

lados, e o vento fazia o mato alto dançar diante de nós. Passa-

mos por várias fileiras de moinhos de vento que aproveitavam 

aquela fonte inesgotável de energia que soprava pelas estradas 

e contra a carruagem. E havia também os interessantes trechi-

nhos de floresta, onde árvores cresciam em espaços pequenos 

como se estivessem se amontoando para manterem-se aque-

cidas.

Finalmente o cocheiro fez uma curva que conduziu a car-

ruagem por entre duas fileiras de árvores altas que formavam 
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a trilha até a entrada de um solar. Raios de sol passavam em 

meio aos galhos das árvores, fazendo cintilar mesmo os obje-

tos mais comuns. O desgaste das pedras que formavam o cal-

çamento daquela pista e as trepadeiras que iam até o alto da 

casa diziam o que eu já sabia: aquela família estava ali desde 

sempre.

Minha mãe passou a maior parte da viagem perdida em 

pensamentos, mas por fim deixou um brilho de sorriso insi-

nuar-se em seus lábios. Quando chegamos mais perto da casa, 

ela botou a cabeça para fora da janela lateral sem a menor 

cerimônia e começou a acenar com um renovado nível de 

entusiasmo.

— Jovana! — gritou, saltando da carruagem assim que 

paramos.

— Ah, Whitley, eu estava tão preocupada! Como foi a via-

gem? As estradas estavam ruins? Scarlet! Fico tão feliz em ver 

você! — Jovana irrompeu ao ver a sobrinha, sem nem esperar 

respostas para suas perguntas.

— Temos uma visitante inesperada — Etan informou aos 

pais num tom de voz que comunicava sua contínua desapro-

vação.

Ainda assim, criado para ser um cavalheiro, ele estendeu a 

mão para me ajudar a sair da carruagem. Criada para ser uma 

dama, eu a tomei.

— Lady Hollis? — perguntou Lorde Northcott, surpreso.

— Ah, Lady Hollis! Pobrezinha! — Lady Northcott apres-

sou-se em me abraçar. — Não acredito que fez todo esse 

trajeto. Não tinha outro lugar para ir?


