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C A P í T u L o  u M

Princesa 
dos clãs

Era a maior reunião dos clãs das Montanhas Espirituais que Raisa já vira. Eles 
tinham vindo de toda Fells: do Campo Demonai a oeste, do Campo dos Ca
çadores a leste, das terras inóspitas do norte e dos vales do rio perto da Muralha 
ocidental. Alguns haviam viajado de longe, dos campos de pesca ao longo da 
Baía dos Invasores. Guerreiros Demonai chegaram a cavalo vindos da selva, 
pintados, enfeitados com penas, os cabelos trançados com orgulho. Comer
ciantes queimados pelo sol viajaram pelos Sete Reinos levando mercadorias 
exóticas e notícias dos reinos ao sul.

Até os idosos disseram que a única comemoração à altura na vida deles 
fora a do casamento de Marianna, mãe de Raisa, com Averill Demonai; o pri
meiro casamento de uma rainha Lobo Gris com um integrante da realeza dos 
clãs desde o começo da Clausura.

Desta vez, eles comemoravam juntos na base das encostas de Hanalea a 
coroação de uma mulher de seu povo, Raisa ana’Marianna, chamada de Rosa 
Agreste nas terras altas, como rainha de Fells. o Campo estava decorado com 
guirlandas de espinhosas rosas das terras altas, o símbolo do clã de Raisa, que 
sempre florescia na época do aniversário dela.

Cada Campo chegou trazendo presentes, competindo nas homenagens e 
na celebração à nova rainha. Raisa acumulou adornos suficientes para muitos 

CoroaEscarlate.indd   9 28/01/16   17:06



10

anos. Ferreiros dos clãs a presentearam com uma auréola de rosas e espinhos 
em ouro batido. ofereceram peças de prata para suas selas e bridões feitos por 
artesãos de couro.

o Campo Demonai levou um arco feito sob medida e uma aljava de 
flechas com penas pretas para substituir as armas que ela tinha perdido quando 
Micah Bayar a sequestrara em Vau de Oden. O Campo Pinhos Marisa a pre
senteou com loções, remédios e fragrâncias que a lembrariam das terras altas 
quando estivesse no palácio.

o Campo dos Caçadores ofereceu carne de cervo, peixes do rio Dyrnne, 
coelhos e porcos selvagens, que passaram o dia assando em espetos.

 Contadores de histórias e músicos encheram Raisa de canções e narrati
vas, predizendo um reinado longo e glorioso. Esses elogios prematuros a deixa
ram pouco à vontade. Ela era supersticiosa o bastante para acreditar que era 
melhor não provocar o destino.

Só não quero ser conhecida como a rainha que herdou um problema e o 
transformou em desastre, pensou ela. E aquela era uma possibilidade real.

A comemoração foi marcada — alguns disseram estragada — pela pre
sença de magos. Eles haviam sido proibidos de entrar nas Montanhas Espiri-
tuais, mil anos antes. Hayden Dançarino de Fogo nascera no Campo Pinhos 
Marisa, claro, sendo o filho mestiço da matriarca do clã, Willo Canção d’Água. 
E Han Alister insistira em ir à comemoração como guarda-costas de Raisa.

A presença dele deixou a situação, que já estava tensa, ainda pior.
Não é justo, pensou Raisa. Afinal, haviam sido os Demonai que chama

ram Han de volta para casa quando ele estava em Vau de Oden para ajudá-los 
a lutar contra o Conselho dos Magos.

Raisa estava profundamente consciente da presença dele, incapaz de afas
tar as lembranças dos beijos e abraços intensos e desesperados. Durante todo o 
dia ela sentiu a pressão daquele olhar azul. Ardia como um meteoro na visão 
periférica dela.

Han usava trajes dos clãs: uma calça que deixava evidente as longas per
nas e uma jaqueta festiva dada por Willo Canção d’Água, com os amuletos 
escondidos discretamente por baixo. Han conhecia o Campo Pinhos Marisa. 
Passara todos os verões lá antes de se tornar mago.

Novas barreiras haviam surgido entre Raisa e Han desde a coroação dela. 
os dois sabiam que um ladrão mago e a rainha de Fells não poderiam se casar, 
mas discordavam sobre o que fazer quanto a isso.

A ideia de Han era que ela abandonasse o trono e fugisse com ele, mas ela 
dissera não. Raisa propusera, então, que eles se tornassem amantes clandestinos, 
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mas ele dissera não. Agora, ela não conseguia nem interagir com ele. E a multi
dão constante ao redor de Raisa impedia qualquer conversa em particular.

Ela ainda usava o anel que Han lhe dera na coroação. As pedras da lua e 
as pérolas cintilavam ao lado do ouro gasto do anel de lobo de Hanalea.

o dia começou com corridas a cavalo e a pé no frio matinal da montanha. 
Em seguida vieram competições, inclusive um perigoso jogo de bola a cavalo. 
Depois disso, batalhas encenadas e competições de arquearia.

Sabiá Noturna ganhou a competição de arquearia e Andarilho da Noite 
ficou em segundo. Raisa venceu uma das corridas mais curtas a cavalo.

— Você cavalga como uma Demonai — disse seu pai com orgulho.
Ele e Elena estavam sempre ao lado dela, apresentando matriarcas e pa

triarcas de todos os clãs das Espirituais. Elena Cennestre desfrutava a glória 
conferida por Raisa e cumprimentava antigos amigos e rivais, jogando a cabeça 
para trás ao soltar sua deliciosa gargalhada.

o prazer de Averill era menos espalhafatoso. Como Raisa, ele ainda esta
va de luto pela rainha Marianna.

o banquete começou de verdade ao crepúsculo, com todos os convida
dos sentados a longas mesas sob o céu que escurecia. o pai estava sentado de 
um lado de Raisa e a avó, do outro; Willo estava ao lado de Averill e Andarilho 
da Noite, ao lado de Elena, em posição de honra.

Com exceção de Willo, são todos Demonai, pensou Raisa. Aquele clã guer
reiro parecia estar ascendendo. Eles haviam se unido à linhagem Lobo Gris por 
casamento, e agora até a rainha tinha sangue Demonai.

Era uma noite quente, e Andarilho da Noite usava um colete de pele de 
cervo que deixava à mostra os braços musculosos. o amuleto Demonai brilha
va à luz das tochas e os olhos escuros estavam encobertos de sombras provoca
das pelos ângulos do rosto esculpido.

Fora os Demonai, a mesa consistia basicamente de matriarcas e patriarcas 
de outros Campos. Depois de correr os olhos pela clareira, ela viu Han, exilado 
com Dançarino a uma mesa distante, perto das árvores.

Fogueiras ardiam nos picos ao redor deles, cada chama marcando o local 
de descanso final de uma das ancestrais de Raisa, as rainhas Lobo Gris. Fagu
lhas espiralavam para cima e se misturavam às estrelas, um tributo dos habitan
tes das terras altas para os que não puderam comparecer ao banquete.

Quando os pratos foram retirados, Willo se levantou. As conversas ao 
redor das mesas cessaram.

— Mais uma vez, bem-vindos ao nosso lar — disse ela. — Hoje, home
nageamos Rosa Agreste ana’Marianna, trigésima terceira da nova linhagem das 
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rainhas Lobo Gris. Ela é a primeira da nova linhagem que também é princesa 
dos clãs.

Isso foi recebido com murmúrios de aprovação.
— o sangue de todos os povos de Fells corre nas veias de Rosa Agreste 

— disse Willo. — Vamos esperar que a coroação dela desperte uma nova tem
porada de paz e cooperação entre os clãs das Espirituais, os que têm o dom e o 
povo do Vale.

A reação a isso foi mista: alguns gritos de comemoração entre frases de 
desaprovação. Willo apertou os lábios e deixou os ombros caírem em um gesto 
decepcionado.

— Lorde Demonai vai falar agora — disse ela, e se sentou.
Averill se ergueu ao som de gritos e palmas, e esperou até que todos fizes

sem silêncio antes de começar a falar.
— Obrigado, Willo Canção d’Água. Tenho de admitir que a tristeza e a 

alegria estão em batalha dentro de mim; a tristeza pela perda de minha amada 
Marianna e a alegria por minha filha Rosa Agreste agora ser rainha. A tristeza 
complementa a alegria, tornandoa mais intensa pelo contraste, assim como os 
vales tornam as montanhas mais altas.

Ele apoiou a mão no ombro de Raisa.
— Estamos vivendo tempos difíceis. Os oradores preveem uma descida 

ao vale da guerra. Mas, hoje, desta altura, vemos acima dos problemas a vitória 
nos aguardando do outro lado. Jamais aceitaremos menos que isso.

Gritos soaram por entre as árvores. Muito bem, pensou Raisa. Um discur-
so guerreiro em contraste ao discurso conciliatório de Willo. Meu pai é um verda-
deiro Demonai.

— Não terminei — disse Averill, silenciando a multidão.
Ele esperou até perceber que tinha a atenção de todos e prosseguiu.
— Não vou voltar a me casar. Não sou mais jovem, e a morte dos que 

amamos nos lembra de nossa própria mortalidade. — Ele fez uma pausa e 
observou as pessoas por baixo das sobrancelhas grossas. — Não que eu preten
da deixar a vida no futuro próximo. Ela ainda me oferece muitos prazeres. Te
nho grande satisfação em provocar a infelicidade de Lorde Bayar.

Gargalhadas se espalharam pela clareira.
Averill apertou o ombro de Raisa.
— Normalmente, Rosa Agreste me sucederia como matriarca do Campo 

Demonai quando eu fosse me encontrar com o Criador — disse Averill. — 
Mas parece que ela encontrou outra vocação.

Ele sorriu para ela.
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Raisa encarou o pai. Ela não esperava um esclarecimento da sucessão 
Demonai em sua festa de coroação.

— Tenho outra filha, Lírio do Dia, também chamada Mellony, mas ela 
não sente o chamado do sangue dos clãs. Não deseja aprender os costumes 
antigos. Não quer vir para as terras altas.

Mellony resistira a deixar a corte para ser treinada nos campos. A rainha 
Marianna cedera à vontade da filha, dizendo que não havia necessidade, pois 
Mellony não era herdeira do trono.

Mas poderia ser, se alguma coisa acontecesse comigo, Raisa pensou. Esse erro 
seria difícil de remediar agora. Qualquer sugestão de Mellony ir para os cam
pos não seria bem recebida.

As palavras seguintes de Averill trouxeram a atenção de Raisa de volta 
para o presente.

— Parece sábio nessa época perigosa deixar claras as linhas de sucessão. E 
assim escolhi um filho para me suceder como patriarca do Campo Demonai.

Isso não era incomum. Adoções em clãs eram atos informais. Podiam 
acontecer com qualquer idade, para servir às necessidades da família ou do 
Campo como um todo.

Raisa prendeu a respiração ao perceber quem seria o sucessor de Averill. 
Ela olhou para Andarilho da Noite, que estava sentado com o corpo relaxado, 
os olhos fixos nela, como se para medir sua reação.

— Eu nomeio Reid Andarilho da Noite Demonai meu filho e sucessor 
como patriarca do Campo Demonai — disse Averill.

Houve uma enxurrada de aplausos e gritos. Raisa olhou de rosto em ros
to. A notícia parecia ser bemvinda para a maioria.

Com três exceções: Han e Dançarino observavam tudo com expressões 
pétreas e depois aproximaram as cabeças e começaram a sussurrar.

E havia Sabiá Noturna. A jovem guerreira Demonai encarou fixamente 
Averill, os olhos arregalados. Depois balançou a cabeça bem de leve. Em segui
da, se levantou, saiu da mesa e desapareceu na escuridão.

Raisa ficou olhando para ela, confusa. Então percebeu que Sabiá Notur
na compreendia o que Averill realmente almejava: uma união entre Raisa e 
Andarilho da Noite. Uma união que Sabiá Noturna talvez quisesse para si. E 
Averill Demonai era um excelente negociador.

Quando Averill se sentou, Raisa lutou para manter sua expressão de co
merciante. Por que você não me contou?, pensou ela. Achava que devia ter parti
cipado da decisão, ou ao menos ter sido informada antes.

Averill sorriu e tocou a mão dela.
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Você também tem uma expressão de comerciante, pensou Raisa. É bom de
mais em guardar segredos.

As danças começaram com as crianças mais novas, cujo entusiasmo com
pensava qualquer falta de habilidade enquanto elas exibiam os passos para a 
rainha Lobo Gris. Em seguida, vieram as danças de verão e algumas tradicionais 
de rebatizado, para homenagear os que seriam comemorados no dia seguinte.

De repente, o pai de Raisa ficou de pé na frente dela com as mãos 
es ten didas.

— Dance comigo, filha — disse ele, sorrindo. — Faz muito tempo.
E Raisa foi dançar em volta do fogo com o robusto pai Demonai. Apesar 

de Raisa ser pequena, o pai era só um pouco mais alto do que ela, e eles forma
vam um bom par de dança. o corpo dela lembrava os movimentos da familiar 
Dança das Muitas Tranças. o passo acelerou, e Raisa se permitiu ser levada 
pela música, com os pés voando nos mocassins novos. os dançarinos forma
vam padrões intrincados, se juntavam e se separavam.

Conforme a noite prosseguiu, os mais velhos pararam de dançar, mas os 
jovens continuaram, gritando pedidos, estimulados pelo vinho das terras altas, 
parecendo tirar energia uns dos outros. Morcegos passavam voando pelas árvo
res acima e cantavam suas músicas silenciosas de acasalamento.

Mais e mais, Raisa se viu dançando com Andarilho da Noite, a pulsação 
acompanhando a cadência dos tambores. o sangue dos clãs latejava nas veias 
enquanto o suor escorria entre os seios e as saias giravam ao redor das pernas. 
Eles dançaram a Dança da Lua Vermelha e a Dança da Lua em Flor. Durante 
a Dança do Lobo Gris, as sombras para além do brilho das tochas foram toma
das de olhos amarelos e corpos delicados e peludos.

— Mulher Demonai! — gritou Shilo Desbravadora.
Era uma tradicional dança de guerra em pares que existia desde as Guer

ras dos Magos.
Vozes gritaram em apoio. os Demonai adoravam danças de batalha, si

mulações estilizadas de confrontos entre magos e Demonai que culminavam 
em uma matança simbólica daqueles com o dom.

Um leve movimento chamou a atenção de Raisa. Willo Canção d’Água 
se levantou e saiu do círculo de observadores, deixando Han e Dançarino sen
tados sozinhos. Han observou Raisa com olhos sombreados e a cabeça inclina
da, como se estivesse esperando para ver o que ela faria.

os Demonai fazerem as danças de batalha entre si era uma coisa. Mas era 
bem diferente confrontar dois magos com seu passado de derramamento de 
sangue.
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Raisa secou o rosto na manga da roupa.
— Vou ficar de fora — disse ela, virandose para sair da área de dança.
Mas Elena a impediu.
— Por favor — disse ela, fitando Raisa nos olhos. — Dance conosco, 

neta. Dançamos as danças das terras baixas ontem. Esta comemoração é para 
nós.

— Por favor — disse Andarilho da Noite, segurando a mão da rainha. 
— Dance comigo, Rosa Agreste.

E quando Raisa olhou de novo para Han, ele tinha desaparecido.
— Tudo bem — disse ela. — Só mais algumas.
Quando a dança começou, homens e mulheres se colocaram de frente 

uns para os outros, balançando as armas, assobiando, gritando desafios e com
petindo pela honra de enfrentar os exércitos de magos que tinham invadido 
Fells. Raisa e Andarilho da Noite surgiram juntos em um combate coreografa
do, se olhando ferozmente nos olhos.

os homens cantaram:
— Espere junto ao fogo, esposa, e tenha bebês. Seus filhos vão crescer 

para lutar contra bruxos.
Andarilho da Noite fez uma pose e olhou com desdém para Raisa, com 

os lábios tremendo enquanto ele lutava para esconder um sorriso.
— Espere junto ao fogo, marido — respondeu Raisa. — E trate meus 

ferimentos quando eu voltar. Vou lutar com bruxos para que meus filhos não 
precisem enfrentálos.

Eles se separaram e dançaram mais um pouco.
— Espere perto do fogo, esposa, e prepare uma refeição para me alimen

tar quando eu voltar das guerras — disseram os homens.
— Espere perto do fogo, marido — gritou Raisa com as outras. — Aque

ça a água para lavar o sangue de bruxos das minhas roupas.
E, finalmente, a última estrofe.
— Cavalgue ao meu lado, esposa, e mate os bruxos que eu deixar passar 

— disseram os homens.
— Cavalgue ao meu lado, marido, e vamos mandar os bruxos direto para 

o mar — cantaram as mulheres.
Quando a dança terminou, Raisa estava tremendo e com as pernas bam

bas. Ela procurou Han de novo, mas ele continuava ausente.
Quando os pedidos pelo Triunfo de Hanalea não puderam mais ser igno

rados, Raisa concordou em dançar fazendo o papel de Hanalea, e Andarilho da 
Noite, claro, escolheu o papel de Demonai. Eles colocaram os amuletos do ri
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tual, que representavam seus papéis, e pegaram as armas cerimoniais. outras 
pessoas escolheram papéis de demônios, guerreiros e soldados. Mas ninguém 
se ofereceu para o papel nada popular de Rei Demônio.

Até que Han Alister se aproximou, saído da escuridão.
— Eu farei o papel do Rei Demônio — disse ele na língua dos clãs. — É 

apropriado, vocês não acham? — Ele fez uma pequena pausa e, após o silêncio 
pesado, disse: — Já que sou um dos dois únicos magos aqui.

Ele estava descalço, ainda usando a calça dos clãs, mas agora com uma 
jaqueta de dança cheia de contas e penas. A pele era pálida em comparação ao 
couro de cervo escurecido pelo tempo, e o cabelo louro cintilava sob as luzes 
das tochas. Ele já estava usando os braceletes com desenhos de chamas e o 
amuleto estilizado de serpente que o identificavam como Rei Demônio.

— Caçador Solitário! — Averill parecia profundamente infeliz. — Você 
ao menos conhece o papel?

— Tenho um pouco de prática com danças dos clãs — disse Han. — 
Mas não sou especialista. Assim, vou ficar com o papel que ninguém quer. — 
Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. — Vou tentar não pisar no pé 
de ninguém.

Mas alguma coisa na expressão dele sugeria exatamente o contrário.
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