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Para Shane, que nunca me pede para ser outra pessoa.
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9

O Órfão

Muito antes de a Rainha Vermelha de Mortmesne chegar ao poder, o Glace-Vert 
já era uma causa perdida. Não passava de uma área de taiga esquecida na sombra 
das montanhas Fairwitch: as planícies endurecidas possuíam apenas uma leve 
sugestão de grama, e os poucos vilarejos eram meros aglomerados de cabanas e 
brejos. Poucos arriscavam se aventurar ao norte de Cite Marche se não houvesse 
outra opção, pois a vida naquelas planícies era dura. A cada verão, os aldeões de 
Glace-Vert sofriam com o calor sufocante; a cada inverno, congelavam e passa-
vam fome.

Porém, naquele ano, havia uma nova ameaça. Os vilarejos congelados esta-
vam bem protegidos por cercas recém-construídas, e atrás dessas cercas homens 
alertas vigiavam, com facas de caça nos joelhos, pouco mais do que sombras na 
escuridão. Nuvens cobriam a lua, embora essas nuvens não significassem a che-
gada das neves do inverno de Fairwitch. Nos contrafortes acima, lobos uivavam 
em sua língua estranha, lamentando a escassez de alimento. Em breve o desespero 
levaria as matilhas em direção às florestas do sul, para caçar esquilos e furões, 
ou a rara criancinha tola o bastante para se aventurar sozinha no bosque durante 
o inverno. Mas, de repente, às duas e dez da manhã, os lobos se silenciaram. O 
único som ouvido em Glace-Vert era o gemido solitário do vento.

Na sombra dos contrafortes, algo se moveu: a silhueta negra de um homem 
escalando a encosta íngreme. Ele se movia com destreza, mas com cuidado, como 
se prevendo perigos. Exceto pela respiração rápida e leve, era invisível, nada 
mais do que uma sombra entre as pedras. Tinha chegado por Ethan’s Copse, onde 
ficou por dois dias antes de seguir para o norte. Durante esse tempo no vilarejo, 
ele ouviu todos os tipos de história sobre a praga que assombrava os habitantes: 
uma criatura que saía à noite e levava os jovens. Essa criatura tinha um nome 
antigo na parte mais alta de Fairwitch: o Órfão. O Glace-Vert nunca teve que se 
preocupar com esse tipo de coisa antes, mas agora os desaparecimentos estavam 
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se espalhando mais para o sul. Após dois dias, o homem já tinha ouvido o sufi-
ciente. Os aldeões podiam chamá-la de Órfão, mas o homem sabia o nome real 
da criatura, e embora fosse rápido como uma gazela, ele não podia escapar do 
peso da própria responsabilidade.

Ele está livre, pensou Fetch com desânimo, desviando-se dos espinhos na 
encosta. Eu não o matei quando tive a chance, e agora ele está livre.

Essa ideia o atormentava. Ele ignorou a presença de Row Finn em Fairwitch 
por muitos anos porque o homem estava contido. Em intervalos de poucos anos, 
uma criança desaparecia; era uma lástima, mas havia males maiores a combater. 
O Tearling, por exemplo, onde quase cinquenta crianças desapareciam todo mês 
sob a aprovação do Estado. Mesmo antes do mal generalizado que era a remessa, 
os tear sempre foram como uma criança teimosa, necessitando de cuidado cons-
tante. Os Raleigh alternavam indiferença com destruição, e os nobres lutavam por 
cada migalha enquanto o povo passava fome. Por três longos séculos, Fetch viu o 
sonho de William Tear afundar mais e mais na lama. Ninguém mais no Tearling 
conseguia ver o mundo melhor de Tear, muito menos arrumar coragem para lutar 
por ele. Só Fetch e sua gente sabiam, só eles lembravam. Eles não envelheciam, 
não morriam. Fetch roubava apenas para se entreter. Apesar de ser mesquinho, 
gostava de atormentar os piores dos Raleigh. Ficava de olho na linhagem de Tear, 
quase com indiferença, tentando se convencer de que aquilo tinha importância. 
Sangue Tear era fácil de identificar, pois certas qualidades sempre acabavam se 
apresentando: integridade, intelectualismo e determinação de ferro. Alguns Tear 
foram enforcados como traidores ao longo dos anos, mas mesmo na forca, eles 
nunca perderam o sutil ar de nobreza que parecia distinguir a família. Fetch re-
conhecia essa nobreza: era a aura de William Tear, o magnetismo que convenceu 
quase duas mil pessoas a segui-lo pelo oceano em direção ao desconhecido. Até 
a cretina mort, cheia de defeitos como era, carregava um resquício dessa aura. 
Mas a Rainha Vermelha não teve filhos. Por muito tempo, Fetch ficou convencido 
de que a linhagem estava perdida.

E então, a garota apareceu.
Fetch sibilou quando um espinho afundou em sua mão. Não perfurou a pele; 

ele não sangrava havia vidas. Muitas vezes, tentou acabar com a própria, mas 
acabou desistindo e declarando isso uma causa perdida. Ele e Row, os dois haviam 
sido punidos, mas Fetch via agora quão cego tinha sido. Rowland Finn nunca parou 
de tramar em nenhum momento da vida. Ele também estava esperando a garota.

Ela era a primeira herdeira Raleigh que não fora criada na Fortaleza. Fetch a 
observava com frequência, visitando o chalé em segredo quando estava à toa, às 
vezes até quando não estava. Inicialmente, não conseguiu descobrir muita coisa. 
Kelsea Raleigh era uma criança quieta, introspectiva. A maior parte da educação 
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dela parecia estar nas mãos daquela eterna mal-humorada Lady Glynn, mas Fetch 
sentia que a personalidade da garota estava sendo silenciosa e seguramente for-
mada pelo velho membro da Guarda da Rainha, Bartholemew. Conforme crescia, 
a garota se cercava de livros, e isso, mais do que tudo, convenceu Fetch de que ela 
merecia atenção especial. Suas lembranças dos Tear estavam sempre diminuindo, 
perdendo o brilho intenso e ficando fracas. Mas disso ele lembrava: os Tear sem-
pre amaram livros. Um dia, ele viu a garota se sentar embaixo de uma árvore na 
frente do chalé e ler um livro grosso do início ao fim em quatro ou cinco horas. 
Fetch ficou escondido nas árvores a dez metros de distância, mas reconhecia 
concentração quando a via; ele poderia ter se aproximado e se sentado na frente 
dela, e Kelsea não teria notado. Ela era como os Tear, ele percebia agora. Vivia 
tanto dentro da cabeça quanto fora.

Daquele dia em diante, sempre havia alguém do grupo dele no chalé. Se 
um viajante demonstrasse interesse demais nos ocupantes (homens seguiram 
Bartholemew do mercado até o chalé várias vezes), nunca mais se tinha notícia 
dele. Fetch nem sabia direito por que fazia tanto esforço. Era uma intuição, e 
uma certeza que William Tear colocou na cabeça deles desde o começo era que 
os instintos eram reais, algo em que se podia confiar. Fetch sentia que a garota 
era diferente. Importante.

Ela talvez seja uma Tear, disse ele para seu grupo certa noite, em volta do 
fogo. Talvez.

Sempre era possível. Havia vários homens na Guarda de Elyssa cujas origens 
ele não conhecia. Tear ou não, a garota exigia observação minuciosa, e com o 
passar dos anos, ele mudou de estratégia sutilmente. Sempre que Thomas Raleigh 
mostrava sinais de forjar uma aliança verdadeira com um dos nobres poderosos 
dos tear, Fetch voltava todas as suas atenções para esse nobre, roubando carava-
nas, armazéns e colheitas e desaparecendo na noite. Depois de roubos suficientes 
sob a vigilância de Thomas, qualquer potencial aliança rapidamente azedava. Ao 
mesmo tempo, Fetch começou a forjar seus alicerces em Mortmesne, atrapalhando 
os planos da Rainha Vermelha. Se a garota chegasse ao trono, Fetch sabia que 
seu primeiro teste seria lidar com as remessas. Mortmesne estava exposta para 
qualquer um que soubesse explorar suas falhas, e depois de anos de trabalho 
paciente, havia uma sólida rebelião a caminho. Com tantas coisas para cuidar ao 
longo dos anos, ele naturalmente acabou deixando Row Finn de lado.

Uma forma surgiu de repente nas rochas à frente, interrompendo sua subida. 
Para qualquer pessoa, pareceria ser apenas uma silhueta escura, mas Fetch, que 
tinha o dom da visão noturna, viu que era uma criança. Um garoto pequeno, de 
cinco ou seis anos. As roupas eram pouco mais do que farrapos, a pele pálida com 
o frio. Os olhos eram escuros e impenetráveis. Os pés estavam descalços.
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Fetch olhou para a criança por um momento, gelado até os ossos.
Eu não o matei quando podia.
O garoto avançou, e Fetch sibilou para ele como um gato. Os olhos do garoto, 

que brilhavam de expectativa, mudaram de repente, e ele encarou Fetch, perplexo.
— Não sou carne para você — disse Fetch rispidamente. — Vá chamar seu 

senhor.
O garoto olhou para ele por mais um momento e sumiu em meio às pedras. 

Fetch cobriu os olhos, sentindo o mundo girar dentro dele, um vórtice escuro. 
Quando a garota quebrou a ponte de Nova Londres, a certeza se cristalizou dentro 
dele, mas todos os momentos depois disso pareciam um desfile de dúvidas. Kel-
sea estava sob custódia mort, e a última mensagem de Howell deixou claro que 
estavam se preparando para transportá-la para Demesne. A Rainha Verdadeira 
finalmente tinha chegado, mas um pouco tarde demais.

Alguma coisa estava descendo a encosta. Só um filete na escuridão, mas fazia 
muito tempo que alguém conseguia se esgueirar a ponto de pegar Fetch de surpresa. 
Ele manteve sua posição, esperando. A última vez que eles pararam para conversar 
foi… quando? Mais de dois séculos antes, James Raleigh ainda estava no trono. 
Fetch queria ver se Row podia matá-lo. A reunião virou uma batalha de ataques 
ferinos, era verdade, mas nenhum dos dois derrubou uma única gota de sangue.

Nós éramos amigos, Fetch lembrou-se de repente. Bons amigos.
Mas aqueles dias se perderam no passado distante, várias vidas antes. Quando 

a forma sombria na frente dele se transformou em um homem, Fetch se preparou. 
Os colonos de Fairwitch criaram várias histórias acerca do Órfão, mas pelo menos 
uma coisa era verdade: eles diziam que a criatura tinha duas faces, uma clara e 
outra escura. Qual ele veria hoje?

A clara. O rosto que se virou para ele era o mesmo que Fetch sempre conhe-
ceu: pálido e autocrático. E dissimulado. Row sempre tivera o dom de enrolar 
qualquer um; muito tempo antes, convenceu Fetch a tomar a pior decisão da sua 
vida. Eles se encararam em silêncio, de pé na encosta açoitada pelo vento, toda 
Mortmesne às suas costas.

— O que você quer? — perguntou Row.
— Quero convencer você a parar. — Fetch apontou na direção da montanha 

abaixo. — A desistir do rumo que está seguindo. Nada de bom vai resultar disso, 
nem mesmo para você.

— Como você sabe meu rumo?
— Você está indo para o sul, Row. Já vi suas coisas se esgueirando à noite nas 

aldeias abaixo de Glace-Vert. Não sei qual é seu objetivo, mas os pobres aldeões 
mort com certeza não precisam fazer parte dele. Por que não os deixa em paz?

— Minhas crianças estão com fome.
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Fetch percebeu movimento à direita: outra criança, uma garotinha de uns dez 
anos, empoleirada em cima da pedra, olhando para ele, os olhos fixos e sem piscar.

— Quantas crianças você tem agora, Row?
— Em pouco tempo serão uma legião.
Fetch parou, sentindo o abismo dentro de si ficar um pouco maior.
— E depois?
Row não respondeu, só abriu um sorriso largo. Não havia humanidade naquele 

sorriso, e Fetch lutou contra a vontade de se afastar.
— Você já destruiu o Tearling uma vez, Row. Precisa mesmo fazer isso de 

novo?
— Tive ajuda para destruir o reino de Tear, meu amigo. Faz tanto tempo assim 

que você chegou a esquecer ou será que se absolveu?
— Eu me responsabilizo pelos meus pecados. Tento consertá-los.
— E como está se saindo nisso? — Row abriu um braço para abarcar toda 

a terra abaixo dele. — Mortmesne é um esgoto a céu aberto. Os tear continuam 
a afundar.

— Não é verdade. Estão se reerguendo.
— A garota? — Row riu, um som vazio e lúgubre. — Pare com isso, Gav. A 

garota não tem nada além de um criado leal e um dom para relações públicas.
— Você não me engana, Row. Também tem medo dela.
Row ficou em silêncio por um longo momento e perguntou:
— O que você está fazendo aqui, Gav?
— Servindo a garota.
— Ah! Então suas lealdades mudaram mais uma vez.
Aquilo doeu, mas Fetch se recusou a morder a isca.
— Ela está com a sua safira, Row. Com a safira de Tear, e tem sangue Tear. 

Ela esteve lá.
Row hesitou, os olhos escuros insondáveis.
— Esteve onde?
— No passado. Ela viu Lily, viu Tear.
— Como sabe disso?
— Ela me contou, e não é de mentir. É só uma questão de tempo até chegar 

a Jonathan. A nós.
Row não respondeu. Seu olhar foi de pedra a pedra. Fetch, sentindo que 

finalmente tinha rompido a barreira de indiferença, engoliu a raiva e continuou.
— Você não vê como isso muda as coisas, Row?
— Isso não muda nada.
Fetch suspirou. Ele tinha guardado uma última informação, tinha deixado 

bem escondida, para ser usada apenas em caso da maior necessidade. Era uma 
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jogada desesperada, que faria Row sair em uma caçada. Mas aqueles eram tempos 
de desespero. A rainha estava sob custódia mort e, sem ela, Fetch temia que o 
Tearling fosse se despedaçar, com ou sem a ajuda de Row.

— A coroa foi vista.
Row levantou a cabeça, como a de um cachorro farejando alguma coisa ao vento.
— A coroa?
— É.
— Onde?
Fetch não respondeu.
— Como você sabe que não é a coroa Raleigh?
— Porque eu destruí a coroa Raleigh anos atrás, para garantir que Thomas 

nunca pudesse usá-la. Estou falando da coroa verdadeira, Row.
— A minha coroa.
O coração de Fetch despencou. Houve uma ocasião em que ele ajudou aquele 

homem, não só por vontade própria, mas com sofreguidão. Os dois cometeram 
crimes terríveis, mas só Fetch se arrependeu. Row seguiu em frente sem nunca 
olhar para trás. Por um momento, Fetch se perguntou por que tinha se dado ao 
trabalho de ir até lá, mas afastou o pensamento e seguiu em frente.

— Se recuperarmos a coroa, Row, podemos dar para a garota, consertar as 
coisas. Podemos compensar o passado.

— Você passa todos os seus anos torturado por culpa e supõe que os outros 
fazem o mesmo. Não atribua sua consciência a mim. Se minha coroa estiver por 
aí, vou pegá-la de volta.

— E depois vai fazer o quê? Nem todos os reinos do mundo podem mudar o 
que aconteceu conosco.

— Agora entendi. Você acha que a garota pode matá-lo.
— É possível.
— Mas ela vai fazer isso? — A boca de Row se curvou em um sorriso mali-

cioso. — Ela é uma criança fácil de ler, e está apaixonada por você.
— Ela só vê um jovem bonito.
— Por que veio até aqui, de verdade? — perguntou Row, e Fetch percebeu 

um brilho vermelho nos olhos do outro homem quando ele se aproximou. — O 
que você esperava conseguir?

— Esperava chegar a um acordo. Me ajude a achar a coroa. Me ajude a con-
sertar o Tearling. Nunca é tarde demais, Row, nem mesmo agora.

— Tarde demais para quê?
— Para pagarmos pelos nossos crimes.
— Nunca cometi nenhum crime! — disparou Row, e Fetch ficou satisfeito 

de ver que tinha tocado em um ponto sensível. — Eu queria o melhor, só isso.
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— E Katie?
— É melhor você ir embora.
Os olhos de Row estavam ardendo com mais intensidade, a pele do rosto 

empalidecendo.
Pelo menos ele ainda sente, Fetch disse para si mesmo, e percebeu como isso 

significava pouco. Não havia emoção no mundo que pudesse superar a fome de Row.
— E se eu não for embora?
— Vou deixar minhas crianças pegarem você.
Fetch olhou para a garota empoleirada na pedra. Os olhos dela brilhavam 

de forma quase febril e, contra a vontade, ele ficou inquieto. Os pés descalços da 
criança, os dedos encolhidos na pedra gelada, o incomodaram profundamente 
por nenhum motivo aparente.

— O que elas são, Row?
— Você nunca foi de ler muito, Gav. Isso é magia antiga, mais antiga que a 

Travessia, mais antiga até do que Cristo. São criaturas antigas, mas servem a mim.
— E você as soltou em Glace-Vert?
— Elas têm tanto direito quanto qualquer animal.
Essa declaração era tão a cara de Row que Fetch quase riu. Ele e Row podiam 

estar de volta às margens do Caddell, com catorze e quinze anos, cada um segu-
rando uma vara de pescar.

— Vá, agora. — A voz de Row soou baixa e venenosa, a pele tão branca que 
parecia descolorida. — Não fique no meu caminho.

— Senão o quê, Row? Eu desejo a morte.
— Você deseja a morte dos outros? Da garota?
Fetch hesitou, e Row sorriu.
— Ela me libertou, Gav, quebrou a minha maldição. Kelsea não tem mais 

utilidade para mim. Se você me atrapalhar, se ela me atrapalhar, vou matá-la. 
Vai ser a coisa mais fácil que já fiz.

— Row. — Ele se viu implorando de repente. — Não faça isso. Pense em 
Jonathan.

— Jonathan está morto, Gav. Você me ajudou a matá-lo.
Fetch pegou impulso e desferiu um soco. Row saiu voando e caiu em uma 

pedra próxima, mas Fetch soube quando Row se levantou que não haveria nada, 
nem mesmo uma marca.

— Ah, Gav — sussurrou Row. — Nós já não fizemos isso o bastante?
— Ainda não.
— Você faz seu novo mundo e eu faço o meu. Vamos ver quem vai sair por 

cima.
— E a coroa?
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— A minha coroa. Se estiver por aí, vai ser minha.
Fetch deu as costas e saiu cambaleando, quase perdendo o equilíbrio na en-

costa. Dez passos depois, percebeu que a visão estava borrada de umidade. O vento 
o castigava. Ele não conseguia pensar em Tear sem chorar, então se concentrou 
no que faria em seguida.

O padre estava desaparecido havia mais de um mês, e o rastro esfriou. O 
grupo de Fetch estava espalhado pelo norte e pelo centro de Mortmesne, mas ele 
precisaria trazer alguns de volta. Lear e Morgan, talvez Howell. Fetch passou muito 
tempo elaborando a rebelião que agora estourava em Mortmesne, mas encontrar 
a coroa era prioridade. Eles todos precisariam procurá-la. E ainda tinha a garota…

Notando que estava sendo observado, Fetch olhou para trás e sentiu o frio do 
vento penetrar mais profundamente nos ossos. A encosta atrás dele estava cheia 
de crianças pequenas, rostos brancos e olhos escuros. Pés descalços.

— Deus — murmurou ele.
A noite parecia cheia de fantasmas, e ele ouviu a voz de Jonathan Tear, séculos 

de distância, mas muito próxima.
Nós não vamos falhar, Gav. Como podemos?
— Nós falhamos — sussurrou Fetch. — Ah, Deus, nós falhamos tanto.
Ele continuou a descer a encosta, rápido demais para ser cuidadoso, prati-

camente correndo. Várias vezes, quase perdeu o equilíbrio, mas não conseguia 
descer tão rápido quanto queria. Quando chegou ao pé da colina, ele saiu em 
disparada, percorrendo o contraforte na direção do bosque onde tinha deixado 
seu cavalo preso.

No topo, as crianças esperavam pacientemente, uma onda imóvel que cobria 
a encosta ampla. A respiração delas era cadenciada — um chiado rouco que 
ecoava nas pedras —, mas nenhuma nuvem de condensação saía de seus lábios. 
Row Finn estava na frente do grupo, olhando a pequena figura abaixo. Houve 
uma época em que Gavin era o homem mais manipulável do mundo. Esses dias já 
tinham chegado ao fim, assim como o próprio Gavin, sua identidade consumida 
e absorvida pela lenda do homem que chamavam de Fetch. Esse homem era um 
problema real, mas Row continuou confiante enquanto observava o pálido oceano 
de crianças ao seu redor. Elas sempre faziam o que ele mandava e estavam eterna 
e inexoravelmente famintas. Só esperavam por uma ordem dele.

— A coroa — sussurrou Row, sentindo uma grande empolgação percorrer 
seu corpo, uma empolgação que ele reconhecia de muito tempo antes: a caçada 
estava começando, e no final havia a promessa de sangue. Ele tinha esperado 
quase trezentos anos. — Vão.
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O regente

Vista em retrospectiva, a Regência Glynn não foi uma regência de verdade. 
O papel de um regente real é simples: cuidar do trono e frustrar usurpadores 
na ausência do governante por direito. Como guerreiro natural, Clava estava 
singularmente adequado a essa tarefa, mas o exterior de guerreiro escondia 
uma mente política astuta e, talvez ainda mais surpreendente, uma crença 
devotada na visão da rainha Glynn. Como consequência da segunda invasão 
mort frustrada, o regente não ficou sentado quieto, esperando que sua sobe-
rana voltasse; ele dedicou todos os seus talentos consideráveis à visão dela, 
ao seu Tearling.

— A antiga história de Tearling, contada por merwinian

Por um breve período, Kelsea abria os olhos sempre que a carroça passava por um 
buraco. Parecia uma maneira tão boa quanto qualquer outra de marcar a passa-
gem do tempo, de ver a paisagem mudar em pequenos vislumbres. Mas a chuva 
tinha parado, e a luz do sol fazia sua cabeça doer. Quando a carroça a despertou 
de novo do que parecia ser um cochilo sem fim, ela se esforçou para manter os 
olhos bem fechados, ouvindo o movimento dos cavalos ao redor, o tilintar dos 
cabrestos e o estalo dos cascos.

— Nem uma moeda de prata — resmungou um homem à esquerda de  Kelsea.
— Nós recebemos um salário — respondeu outro homem.
— Uma verdadeira mixaria.
— É verdade — disse uma terceira voz. — Minha casa está precisando de 

um telhado novo. Não vou conseguir pagar com essa esmola.
— Parem de reclamar!
— Ah, e você? Você sabe por que estamos indo para casa de mãos vazias?
— Sou um soldado. Não é meu trabalho saber das coisas.
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— Eu ouvi um boato — murmurou a primeira voz em tom sombrio. — Ouvi 
que os generais e os coronéis preferidos deles, de Ducarte para baixo, vão receber 
a cota deles.

— Que cota? Não houve pilhagem!
— Eles não precisam de pilhagem. Ela vai pagar diretamente a eles, do te-

souro, e deixar o resto de nós de mãos vazias!
— Não pode ser verdade. Por que ela os pagaria por nada?
— Quem sabe por que a Dama Escarlate faz as coisas?
— Já chega! Você quer que o tenente escute?
— Mas…
— Cala a boca!
Kelsea prestou atenção por mais um tempo, mas não ouviu mais nada, então 

virou o rosto de volta para o sol. Apesar da dor de cabeça persistente, a luz fazia 
bem aos ferimentos, como se estivesse penetrando na pele dela para curar o te-
cido abaixo. Ela não chegava perto de um espelho havia um tempo, mas o nariz 
e as bochechas ainda estavam inchados ao toque, e ela tinha uma ideia razoável 
de sua aparência.

Completamos um círculo, pensou ela, sufocando uma risada sombria quando 
a carroça passou por outro buraco. Eu vejo Lily, eu me torno Lily, agora tenho os 
machucados dela também.

Kelsea era prisioneira havia dez dias; seis passados amarrada a um poste 
em uma barraca mort, os outros quatro acorrentada naquela carroça. Homens 
de armadura montados em cavalos a rodeavam, inibindo qualquer tentativa de 
fuga, mas os cavaleiros não eram o verdadeiro problema de Kelsea. Seu problema 
estava sentado do outro lado da carroça, olhando para ela, os olhos semicerrados 
por causa do sol.

Kelsea não fazia ideia de onde os mort tinham encontrado aquele homem. 
Ele não era velho — tinha a idade de Pen, no máximo — e ostentava uma barba 
bem cuidada que se enrolava como uma tira embaixo do queixo. Não possuía a 
aparência de um carcereiro-chefe; na verdade, Kelsea estava começando a se per-
guntar se ele tinha algum cargo oficial. Seria possível que alguém simplesmente 
tivesse jogado para ele as chaves das algemas dela e o colocado como responsável? 
Quanto mais pensava, mais Kelsea tinha certeza de que era isso mesmo que tinha 
acontecido. Ela não via a Rainha Vermelha desde aquela manhã na barraca. Toda 
aquela operação tinha um ar de improvisação.

— Como está, linda? — perguntou o carcereiro.
Ela o ignorou, mas algo pareceu se revirar em seu estômago. Ele a chamava de 

“linda”, mas Kelsea não sabia se era um comentário pessoal ou não. Ela era linda 
agora, uma duplicata de Lily, mas teria dado qualquer coisa para ter o antigo rosto 
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