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Nota para esta edição: 

No universo criado por Robin Hobb para A Saga do Assassino, muitos dos perso-
nagens são batizados ao nascer com nomes que representam características que, 
no futuro, podem ou não moldar seu caráter. Em edições anteriores, esses nomes 
haviam sido traduzidos para o português, mas neste volume os mantivemos em 
sua forma original, em inglês. 

Para o leitor que desejar compreender um pouco melhor o significado por 
trás do nome dos personagens, ao fim deste livro há um glossário com todos os 
termos relevantes da história.
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Para Giles

E para Raphael e Freddy, 
Os príncipes dos assassinos.
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11

o começo da história

Uma história dos Seis Ducados é, necessariamente, uma história de sua família go-
vernante, os Farseer. Uma narrativa completa remeteria a muito antes da fundação 
do Primeiro Ducado e, se tais nomes fossem lembrados, falaria sobre a invasão dos 
ilhéus vindos do mar, que tomaram feito piratas uma costa de clima mais ameno e 
agradável do que as praias geladas das Ilhas Externas. Mas não sabemos os nomes 
desses primeiros antepassados.

Do primeiro verdadeiro rei restam pouco mais do que seu nome e algumas 
lendas extravagantes. Chamava-se Taker, e talvez assim tenha começado a tradição 
de nomear as filhas e filhos de sua linhagem de forma a moldar suas vidas e per-
sonalidades. As crenças populares alegam que os nomes eram selados aos recém-
-nascidos através de magia e que devido a isso a linhagem real não podia trair as 
virtudes que lhe eram assim atribuídas. Passados por fogo, mergulhados em água 
salgada e oferecidos aos ventos: assim eram batizadas essas crianças escolhidas. 
Assim nos foi contado. É uma lenda bonita e talvez há muito tempo tenha existido 
um ritual como esse, mas a história nos mostra que isso nem sempre foi suficiente 
para vincular uma criança à virtude que lhe serviu de nome...

A pena vacila e em seguida cai dos meus dedos nodosos, deixando um rastro de 
tinta que parece um verme sobre o papel de Fedwren. Estraguei mais uma folha 
do fino material nisso que suspeito ser uma tentativa inútil. Pergunto-me se serei 
capaz de escrever esta história ou se cada página será uma exibição furtiva da 
amargura que eu pensava estar morta há muito tempo. Considero-me curado de 
todo o rancor, mas, quando a pena toca o papel, a ferida de um garoto sangra com 
o fluxo de tinta marinha, até que suspeito que cada letra negra cuidadosamente 
desenhada esfole a cicatriz de uma antiga ferida escarlate.

Tanto Fedwren como Patience ficavam tão entusiasmados sempre que se 
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12

discutia um relato escrito sobre a história dos Seis Ducados que acabei me con-
vencendo de que escrever sobre isso seria um esforço válido. Convenci-me de que 
esse exercício afastaria meus pensamentos da dor e me ajudaria a passar o tempo, 
mas cada evento histórico de que me lembro apenas desperta as minhas próprias 
sombras de solidão e perda. Receio ter de largar por completo este trabalho ou 
aceitar reconsiderar tudo o que me moldou. E assim começo de novo e de novo, 
mas acabo sempre por descobrir que escrevo sobre as minhas próprias origens 
em vez de escrever sobre as origens desta terra. Nem sequer sei a quem tento me 
explicar. A minha vida tem sido uma teia de segredos, segredos que mesmo agora 
são perigosos de compartilhar. Devo colocá-los neste fino papel para fazer deles 
apenas chamas e cinzas? Talvez.

As minhas primeiras memórias remontam aos meus seis anos de idade. Antes 
disso não há nada, apenas um abismo que nenhum esforço mental já foi capaz 
de penetrar. Antes daquele dia no Olho da Lua não há nada. Mas é nesse dia que 
as minhas memórias subitamente se iniciam, com uma claridade e detalhe ar-
rebatadores. Algumas vezes elas me parecem tão completas que eu me pergunto 
se serão realmente minhas. Estaria eu recordando tudo isso com base na minha 
própria experiência ou nas dúzias de relatos repetidos por legiões de criadas de 
cozinha, exércitos de copeiros e bandos de rapazes do estábulo ao explicarem a 
minha presença aos outros? Talvez tenha ouvido o relato tantas vezes, de tantas 
fontes, que agora o recordo como se pertencesse às minhas próprias memórias. 
Será o nível de detalhe resultado da percepção que uma criança de seis anos tem 
de tudo o que a rodeia? Ou será que a perfeição dessas memórias é causada pela 
junção do uso do Talento e das drogas que tomo para controlar minha dependên-
cia, drogas que causam as próprias dores e ânsias? Esta última hipótese é a mais 
possível. Talvez seja até a mais provável. Só posso esperar que não seja esse o caso.

A recordação é quase física: a fria cor cinzenta do dia moribundo, a chuva 
sem remorso que me ensopava, o calçamento coberto de gelo das ruas da cidade 
estranha, até a aspereza calosa da mão enorme que segurava a minha, pequena. 
Às vezes me pego pensando nessa mão. Era dura, rude, aprisionando a minha. E, 
contudo, era quente e me segurava com certa gentileza. E com firmeza. Não me 
deixava escorregar no chão com gelo, mas também não me deixava escapar ao 
meu destino. Era implacável, como a chuva cinzenta e fria que lustrava a neve 
pisoteada do caminho de cascalho diante das enormes portas de madeira do 
edifício fortificado que se erguia como uma fortaleza dentro da própria cidade.

As portas eram altas, e não só para um garoto de seis anos, mas o suficiente 
para que um gigante passasse por elas. Elas faziam o velho esguio a meu lado 
parecer um anão. Além disso, eram estranhas para mim, embora não consiga 
imaginar que tipo de porta ou habitação fosse familiar. Mas aquelas, entalhadas 
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e presas por dobradiças de ferro negro, decoradas com uma cabeça de cervo e 
uma aldrava de bronze brilhante, estavam totalmente além da minha experiência. 
Lembro que a neve meio derretida havia encharcado minhas roupas, então meus 
pés e pernas estavam molhados e frios. E, apesar disso, mais uma vez, não consigo 
me lembrar de ter andado muito para chegar ali em meio às últimas pragas do 
inverno, nem de ter sido transportado. Não, tudo começa ali, em frente às portas 
do forte, com a minha pequena mão aprisionada na mão do homem alto.

É quase como o começo de um teatro de marionetes. Sim, consigo ver desse 
jeito. As cortinas se abrem e ali estamos nós, parados diante das grandes portas. O 
velho ergueu a grande aldrava de bronze e bateu uma, duas, três vezes na base de 
metal, que ressoou com as pancadas. E então, dos bastidores, ecoou uma voz. Não 
do outro lado das portas, mas atrás de nós, no caminho de onde tínhamos vindo.

— Pai, por favor — implorou uma voz feminina.
Virei-me para olhá-la, mas tinha começado a nevar outra vez, um véu rendado 

que se agarrava aos cílios e às mangas do casaco. Não consigo me lembrar de ter 
visto alguém. Tenho, contudo, a certeza de que não lutei para libertar a minha mão 
da do velho, nem gritei “Mãe, mãe”. Em vez disso, fiquei quieto, um espectador, 
e ouvi o som de botas dentro da torre e o som do ferrolho da porta deslizando.

Ela chamou uma última vez. Ainda consigo ouvir as palavras perfeitamente, 
o desespero em uma voz que agora soaria jovem aos meus ouvidos.

— Pai, por favor, eu imploro!
Um tremor sacudiu a mão que agarrava a minha, mas se era de ira ou de 

qualquer outra emoção nunca saberei. Tão veloz quanto um corvo apanhando um 
pedaço de pão, o velho inclinou-se e agarrou um pedaço de gelo sujo. Atirou-o 
sem dizer nada, com muita força e fúria, e eu me encolhi de medo. Não me lembro 
de ouvir um grito nem som do gelo acertando um corpo. O que me lembro é de 
como as portas se abriram para fora, de tal forma que o velho teve de se mover 
depressa para trás, puxando-me com ele.

E aqui há uma coisa. O homem que abriu a porta não era um criado doméstico, 
como eu poderia ter imaginado, se tivesse apenas ouvido isso em uma narrativa. 
Não, a lembrança me mostra um homem armado, um guerreiro, já um pouco 
grisalho e com a barriga mais gorda que musculosa, e não um criado educado. 
Olhou-nos, a mim e ao velho, de cima a baixo, com a desconfiança treinada de um 
soldado, e então ficou em silêncio, esperando que disséssemos a que vínhamos.

Penso que a sua atitude perturbou o velho, incitando-o — não ao medo, mas 
à ira. Porque de repente ele largou a minha mão e, em vez disso, agarrou-me pelas 
costas do casaco e me empurrou para a frente, como se eu fosse um cãozinho a 
ser oferecido a um novo dono.

— Eu te trouxe o garoto — disse numa voz rouca.

O_Aprendiz_Assassino.indd   13 05/08/19   16:16



14

Quando o guarda continuou a olhá-lo fixamente, sem julgamento ou mesmo 
curiosidade, explicou-se com mais detalhes:

— Dei-lhe de comer à minha mesa durante seis anos e nunca recebi uma 
palavra do pai, ou uma moeda, ou uma visita, embora a minha filha tenha me dado 
a entender que ele sabe que fez um bastardo nela. Não lhe darei mais de comer 
nem partirei as costas no arado para pôr roupas nele. Que o alimente aquele que 
o fez. Tenho gente o bastante para cuidar, com a minha esposa envelhecendo e 
a mãe deste aqui para manter e alimentar. Porque não há homem que a queira 
agora, não com este cãozinho sempre grudado na barra da sua saia. Portanto, 
pegue-o e o entregue ao pai.

Ele me soltou tão de repente que eu me estatelei na entrada de pedra aos pés 
do guarda. Sentei-me rapidamente, não me lembro de ter me machucado muito, 
e olhei para cima para ver o que aconteceria a seguir entre os dois homens.

O guarda olhou para mim, com os lábios ligeiramente apertados, tentando 
me avaliar, sem crítica ou aprovação.

— Filho de quem? — perguntou, e o seu tom não revelava curiosidade, apenas 
a necessidade de obter mais informações para relatar adequadamente a situação 
a um superior.

— De Chivalry — disse o velho, que já estava virando as costas para mim, 
descendo o caminho de cascalho com passos cuidadosos. — Do príncipe Chival-
ry — disse, sem se virar enquanto acrescentava o título de nobreza. — Aquele, o 
príncipe herdeiro. Foi ele quem o fez. Pois então que faça algo por ele e que se dê 
por contente de ter conseguido gerar alguma criança, pelo menos.

Por um momento, o guarda ficou olhando o velho ir embora. Depois, sem 
dizer nada, inclinou-se para me agarrar pelo colarinho e arrastou-me para fora 
do caminho para que pudesse fechar a porta. Ele me soltou enquanto checava a 
porta. Depois me encarou, sem mostrar surpresa, apenas a estoica aceitação de 
um soldado em relação aos aspectos mais bizarros do seu dever.

— Levante-se e ande, garoto.
E assim o segui, descendo por um corredor sombrio e passando por cômodos 

mobiliados de forma espartana, com janelas ainda fechadas por causa do frio 
do inverno, para finalmente chegar a outras portas também fechadas, feitas de 
madeira valiosa e delicada, entalhada. Ali fez uma pausa e rapidamente ajeitou 
as próprias roupas. Lembro-me com bastante clareza de como se ajoelhou para 
alisar a minha camisa e ajeitar o meu cabelo com um ou dois tapas rudes. Mas 
se fez isso por algum impulso de bom coração, para que eu causasse uma boa 
impressão, ou se foi meramente devido à preocupação de mostrar que tinha to-
mado conta da sua encomenda, nunca saberei. Levantou-se de novo e bateu uma 
vez às portas duplas. Tendo batido, não esperou por resposta, ou pelo menos eu 
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não a ouvi. Empurrou as portas, conduziu-me como uma ovelha à sua frente e 
fechou-as atrás de si.

Aquele cômodo estava tão quente quanto o corredor estava frio, e tão cheio 
de vida quanto os outros cômodos estavam desertos. Lembro-me da quantidade de 
mobília que havia ali, tapetes e tapeçarias, e prateleiras com rolos de pergaminhos, 
um quarto forrado pela desordem que se instala em qualquer aposento bem usado 
e confortável. Havia fogo ardendo na grande lareira, enchendo o quarto de calor 
e de um agradável aroma de resina. Uma mesa enorme estava colocada obliqua-
mente à lareira e atrás dela sentava-se um homem robusto que, de sobrancelhas 
franzidas, curvava-se sobre o maço de papéis à sua frente. Não ergueu os olhos 
imediatamente quando entramos e, por causa disso, pude estudar por instantes 
o emaranhado do seu cabelo escuro.

Quando finalmente olhou para cima, pareceu ter visto a mim e ao guarda 
em um só relance dos seus olhos negros.

— O que houve, Jason? — perguntou, e mesmo naquela idade eu conseguia 
perceber sua resignação diante de uma interrupção inesperada. — O que é isto?

O guarda me deu um leve empurrão no ombro, lançando-me um passo em 
frente na direção do homem.

— Um velho lavrador deixou este garoto, príncipe Verity. Diz que é um bas-
tardo do príncipe Chivalry.

Por um momento, o homem rabugento atrás da escrivaninha continuou a 
me observar, parecendo levemente confuso. Então algo parecido com um sorriso 
divertido relaxou sua expressão e ele se ergueu e contornou a escrivaninha para 
se colocar na minha frente com as mãos na cintura, baixando os olhos para me 
ver. Não me senti ameaçado pelo seu olhar examinador; na verdade, foi como se 
alguma coisa na minha aparência lhe agradasse bastante. Curioso, ergui os olhos 
para observá-lo. O homem tinha uma barba negra curta, tão espessa e desgrenhada 
como o seu cabelo, e as maçãs do rosto pareciam castigadas pelo clima hostil. 
Grossas sobrancelhas arqueavam-se sobre os olhos negros. Seu peito parecia um 
barril e os ombros esticavam o tecido da camisa. Os punhos eram quadrados e 
marcados com cicatrizes de trabalho, e havia manchas de tinta nos dedos da 
mão direita. Enquanto me olhava, o seu sorriso aumentou gradualmente, até que 
finalmente soltou um riso que mais parecia um ronco.

— Raios me partam — disse, por fim. — O garoto parece com o Chiv, não 
parece? Pela graça de Eda. Quem teria acreditado que tal coisa viria do meu 
ilustre e virtuoso irmão?

O guarda não lhe deu nenhuma resposta, o que já era esperado. Continuou 
alerta, esperando a próxima ordem. Um soldado é sempre um soldado.

O outro homem continuou a me olhar com curiosidade.
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— Quantos anos tem?
— O lavrador disse seis. — O guarda levantou a mão para coçar o rosto e, 

de súbito, lembrou-se de que estava se reportando a um superior. Baixou a mão. 
— Senhor — acrescentou.

O outro não pareceu ter percebido o lapso de disciplina. Os olhos negros me 
percorreram e o divertimento do seu sorriso cresceu.

— Consideremos, portanto, mais ou menos sete anos, contando com o pe-
ríodo de gravidez. Caramba. Sim. Esse foi o primeiro ano em que os chyurdas 
tentaram fechar o desfiladeiro. Chivalry andou por esses lados três, quatro meses, 
convencendo-os a abrirem-no para nós. Parece que não foi a única coisa que ele 
convenceu a se abrir. Caramba. Quem é que pensaria tal coisa dele? — Ele fez 
uma pausa e depois perguntou de súbito: — Quem é a mãe?

O guarda agitou-se, incomodado.
— Não sei, senhor. Estava apenas o velho lavrador à entrada, e tudo o que 

disse foi que este era o bastardo do príncipe Chivalry e que não ia mais alimen-
tar nem vestir o menino. Disse que aquele que o fez deveria tomar conta dele de 
agora em diante.

O homem deu de ombros, como se não fosse caso de grande importância.
— O garoto parece bem cuidado. Dou-lhe uma semana, quinze dias no máxi-

mo, até que ela venha chorar à porta da cozinha, com saudades do filhote. Então 
eu descobrirei, senão antes. Ei, garoto, como é que te chamam?

Uma fivela ornamentada, com a forma de uma cabeça de cervo, fechava a 
jaqueta dele. Mudava de cor, oscilando entre o bronze, o dourado e o vermelho, 
conforme o movimento das chamas na lareira.

— Garoto — respondi.
Não sei se eu estava simplesmente repetindo como ele e o guarda tinham me 

chamado, ou se realmente não possuía outro nome além daquela palavra. Por um 
momento, o homem pareceu surpreso, e uma expressão que podia ser de compaixão 
perpassou seu rosto, mas desapareceu com a mesma rapidez, deixando-o com um 
semblante que me parecia ser de desconcerto, ou de ligeira enervação. Olhou de 
relance para o mapa que ainda o esperava em cima da mesa.

— Bem — disse em meio ao silêncio. — Algo tem de ser feito com ele, pelo 
menos até que o Chiv volte. Jason, assegure-se de que o menino seja alimentado 
e alojado em algum lugar, pelo menos hoje à noite. Pensarei no que fazer com 
ele amanhã. Não podemos ter bastardos reais acumulando-se pelas províncias.

— Senhor — disse Jason, sem concordar ou discordar, simplesmente acatando 
as ordens que lhe eram dadas.

Ele pôs uma mão pesada no meu ombro e virou-me em direção à porta. Eu 
comecei a andar com alguma relutância, pois o quarto estava tão bem iluminado, 

O_Aprendiz_Assassino.indd   16 05/08/19   16:16



17

agradável e quente. Os meus pés frios começaram a formigar e eu sabia que, se 
pudesse ficar ali um pouquinho mais, conseguiria me aquecer inteiro. Mas a mão 
do guarda era inexorável e guiou-me para fora do aposento quente, de volta à 
escuridão fria dos corredores desolados, que pareciam ainda mais intermináveis 
e escuros depois do calor e da luz, enquanto eu tentava acompanhar a passada 
do guarda.

Talvez eu tenha choramingado ou talvez ele tenha se cansado da minha len-
tidão, pois se virou subitamente, agarrou-me e jogou-me em seu ombro tão des-
preocupadamente como se eu não pesasse nada.

— Que cãozinho ensopado — comentou sem maldade, e carregou-me pelos 
corredores afora, contornando curvas, subindo e descendo degraus, dirigindo-se 
finalmente rumo a uma luz amarela que pouco depois revelou se tratar de uma 
larga cozinha.

Ali, meia dúzia de guardas relaxava em bancos e comia e bebia em uma grande 
mesa desgastada, diante de uma lareira duas vezes maior que a do escritório. O 
cômodo cheirava a comida, a cerveja, a suor dos homens, a roupas de lã molhadas, 
a fumaça de lenha e de gordura que escorria da carne para as chamas. Tonéis 
e pequenos barris alinhavam-se contra a parede, e as peças de carne defumada 
eram formas negras penduradas nas vigas. A mesa comportava um amontoado 
de comida e pratos. Um pedaço de carne girava em um espeto sobre as chamas e 
escorria gordura para a lareira de pedra. O meu estômago apertou-se subitamente 
ao sentir o cheiro da comida.

Jason colocou-me com firmeza no canto da mesa mais próximo do calor do 
fogo, sacudindo o cotovelo de um homem cuja face estava escondida por uma 
caneca.

— Ei, Burrich — disse Jason. — Este cachorrinho agora é seu.
E virou as costas para mim. Eu observei com interesse enquanto ele partia 

um pedaço de pão preto tão grande quanto o seu punho e desembainhava a faca 
para cortar uma fatia de um queijo redondo, empurrando-os para as minhas 
mãos. A seguir, dirigiu-se à lareira e começou a serrar uma porção generosa de 
carne assada. Eu não perdi um minuto sequer para encher minha boca de pão e 
queijo. Ao meu lado, o homem chamado Burrich descansou a caneca na mesa e 
virou-se para olhar Jason.

— O que é isto? — perguntou, soando bastante como o homem do aposento 
aquecido. A barba e o cabelo eram igualmente escuros e desgrenhados, mas seu 
rosto era anguloso e fino. O bronzeado revelava um homem que andava com 
frequência ao ar livre. Os seus olhos eram mais castanhos do que negros, e as 
suas mãos eram ágeis e de dedos longos. Cheirava a cavalos, cães, sangue e couro.

— Quem vai tomar conta dele é você, Burrich. Assim disse o príncipe Verity.
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— Por quê?
— Você é o homem de confiança do Chivalry, não é? Cuida do cavalo, dos 

cães e dos falcões.
— E?
— E acabou de receber o bastardinho dele, pelo menos até que Chivalry volte 

e faça alguma coisa com o menino.
Jason ofereceu-me a fatia grossa de carne escorrendo gordura. Eu olhei para 

o pão e para o queijo que tinha nas mãos, detestando a ideia de largar qualquer 
um deles, mas desejando também a carne quente. Ele encolheu os ombros ao ver 
o meu dilema e, com a praticidade de um homem de batalhas, atirou despreo-
cupadamente a carne para cima da mesa, perto do meu quadril. Enfiei o quanto 
pude de pão na boca e desloquei-me para onde pudesse ficar de olho na carne.

— Um bastardo de Chivalry?
Jason deu de ombros, ocupado em servir-se de pão, carne e queijo.
— Assim disse o velho lavrador que o deixou aqui. — Ele colocou a carne e o 

queijo sobre uma fatia grossa de pão, deu uma enorme dentada e falou enquanto 
mastigava. — Disse que Chivalry devia era ficar contente por ter conseguido gerar 
um filho, pelo menos, e que teria de alimentá-lo e tratar dele de agora em diante.

Um silêncio inusitado invadiu subitamente a cozinha. Os homens pararam de 
comer, ainda segurando pão, canecas ou tábuas, e todos os olhos se viraram para 
o homem chamado Burrich. Este pôs a caneca cuidadosamente longe da borda 
da mesa. A sua voz era calma e nivelada, as palavras, precisas.

— Se o meu senhor não tem herdeiro, é vontade de Eda e não culpa da sua 
virilidade. Lady Patience sempre foi frágil e...

— Isso mesmo, isso mesmo — concordou Jason rapidamente. — E está sen-
tada aqui a prova de que não há nada de errado com ele enquanto homem, que 
era o que eu estava dizendo, só isso. — Ele limpou com pressa a boca na manga. 
— Tão parecido com o príncipe Chivalry quanto poderia ser, foi o que o irmão 
disse há pouco. Não é culpa do príncipe herdeiro se lady Patience não consegue 
carregar a sua semente até o fim...

Burrich levantou-se de repente. Jason recuou um ou dois passos ligeiros 
antes de perceber que era eu o alvo, e não ele. Burrich agarrou-me pelos ombros 
e virou-me para o fogo. Quando segurou meu maxilar com firmeza e ergueu meu 
rosto para aproximá-lo do dele, assustou-me, e eu deixei cair o pão e o queijo. Ele 
não deu a mínima para isso, inclinando meu rosto na direção do fogo e estudando-
-me como se eu fosse um mapa. Os seus olhos encontraram os meus e havia algo 
de selvagem neles, como se o que visse no meu rosto fosse uma ferida que eu lhe 
infligira. Comecei a tentar fugir daquele olhar, mas as mãos dele não me larga-
vam. Então fixei os olhos nele, em desafio, e vi a sua preocupação misturar-se 
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subitamente com uma espécie de fascínio relutante. Finalmente, fechou os olhos 
por um segundo, encobrindo certa dor.

— Isso vai testar a força de vontade de lady Patience até os limites — disse 
Burrich suavemente.

Ele soltou o meu queixo e inclinou-se desajeitadamente para apanhar o pão e 
o queijo que eu havia deixado cair. Espanou-os e entregou-os de volta para mim. 
Olhei fixamente para o curativo grosso que se estendia da panturrilha ao joelho 
direito e o impedia de dobrar a perna. Voltou a sentar-se, pegando uma jarra 
que estava sobre a mesa e enchendo novamente a caneca. Continuou a beber, 
observando-me por cima da borda do copo.

— Com quem foi que o Chivalry arranjou o menino? — perguntou um homem 
do outro lado da mesa, atrevido.

Burrich virou os olhos para ele enquanto descansava a caneca. Por um mo-
mento não falou, e eu senti o silêncio pairando outra vez.

— Eu diria que isso é da conta do príncipe Chivalry, e não se trata de conversa 
de cozinha — disse ele brandamente.

— Isso mesmo, isso mesmo — concordou abruptamente o guarda.
Jason assentiu repetidamente. Jovem como eu era, perguntava-me que espécie 

de homem era aquele que, com uma perna enfaixada, conseguia impor respeito a 
um recinto cheio de homens durões com apenas um olhar ou uma palavra.

— O garoto não tem nome — disse Jason, cortando o silêncio. — Atende 
apenas por “garoto”.

Essa declaração pareceu deixar toda a gente, incluindo Burrich, sem palavras. 
O silêncio arrastou-se enquanto eu acabava de comer o pão, o queijo e a carne, 
empurrando-os para baixo com um gole ou dois da cerveja que Burrich me ofe-
receu. Os outros homens foram gradualmente deixando a cozinha, em grupos de 
dois ou três, mas ele continuou ali, sentado, bebendo e olhando para mim.

— Ora bem — disse ele, por fim. — Se conheço bem o seu pai, ele vai encarar a 
situação como deve ser e tomar a decisão mais correta, mas só Eda sabe que decisão 
ele vai achar a mais correta numa situação destas. Provavelmente a mais dolorosa. 
— Observou-me silenciosamente por mais um momento. — Comeu o suficiente?

Eu fiz que sim e ele se levantou rigidamente para me erguer da mesa e me 
pôr no chão.

— Vamos lá então, bastardo — disse ele e saiu da cozinha, descendo por um 
corredor diferente.

A sua perna esticada tornava o andar desajeitado e talvez a cerveja também 
ajudasse. Não tive problemas em acompanhar a sua passada. Chegamos finalmente 
a uma porta pesada, onde um guarda nos acenou com a cabeça ao passarmos, 
lançando sobre mim um olhar de rapina.
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