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Tudo em que se pode acreditar é uma imagem da verdade.
William Blake
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1. luar e sangue derramado

Pantalaimon, o daemon de Lyra Belacqua, agora chamada Lyra da Língua 
Mágica, estava deitado no parapeito da janela do pequeno quarto de Lyra 
na faculdade Sta. Sophia, tão silencioso e distante quanto era possível estar. 
Tinha consciência do vento frio que vinha da vidraça entreaberta ao lado 
dele, da luz quente de nafta na mesa abaixo da janela, do arranhar da caneta 
de Lyra e da escuridão lá fora. O que ele mais desejava naquele momento 
era o frio e o escuro. Deitado ali, se virando para sentir o vento percorrer 
seu corpo, a vontade de sair tornou-se ainda mais forte do que sua relutân-
cia em falar com Lyra.

— Abra a janela — ele disse, por fim. — Eu quero sair.
A caneta de Lyra parou; ela empurrou a cadeira e se levantou. Panta-

laimon viu o reflexo dela no vidro, suspenso sobre a noite de Oxford. Con-
seguiu até enxergar a sua expressão de infelicidade silenciosa.

— Eu sei o que você vai falar — disse ele. — Claro que tomarei cui-
dado. Não sou idiota.

— De certa forma, você é, sim — respondeu ela.
Lyra estendeu a mão por cima dele, subiu a janela e a escorou aberta 

com o livro mais próximo.
— Não... — ele começou a dizer. — Não feche a janela, sim, Pan, só 

fique aí sentada, congelando até Pan resolver voltar para casa. Eu não sou 
nem um pouco idiota. Vai, se manda.

Ele saiu e correu para a hera que cobria a parede da faculdade. Apenas 
o mais leve farfalhar chegou aos ouvidos de Lyra e só por um momento. Pan 
não gostava do jeito que eles estavam se falando, ou melhor, não falando; 
na verdade, aquelas haviam sido as primeiras palavras trocadas entre eles 
o dia todo. Mas ele não sabia o que fazer em relação a isso e ela tampouco.
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Na metade da parede, ele pegou um rato com seus dentes afiados e pen-
sou em comê-lo, mas apenas deu-lhe um susto e deixou que fosse embora. 
Agachou-se no grosso ramo de hera, saboreando todos os cheiros, todas as 
rajadas de ar, toda a noite à sua volta.

Mas seria cuidadoso. Tinha que se precaver com duas coisas. Uma era 
o pedaço de pelo cor de creme que cobria sua garganta, que se destacava 
com infeliz clareza contra o resto da sua pelagem marrom-avermelhada de 
marta. Mas não era difícil manter a cabeça baixa ou correr depressa. A outra 
razão para ser cuidadoso era muito mais séria. Ninguém que o visse acre-
ditaria que ele era uma marta: parecia uma marta das patas à cabeça, mas 
era um daemon. Não era fácil dizer onde estava a diferença, mas qualquer 
ser humano no mundo de Lyra reconheceria de imediato, com a mesma 
certeza com que sabiam o cheiro do café ou a cor vermelha.

E uma pessoa separada de seu daemon, ou um daemon sozinho sem a 
sua pessoa à vista, era algo estranho, sobrenatural, impossível. Nenhum ser 
humano comum era capaz de se separar daquele jeito, embora dissessem 
que as feiticeiras conseguiam. O poder que Lyra e Pan possuíam era úni-
co, e tinha sido conquistado a duras penas oito anos antes, no mundo dos 
mortos. Desde que voltaram para Oxford, depois daquela estranha aventu-
ra, não haviam contado a ninguém, guardando o segredo com o máximo 
de cuidado; mas às vezes, e agora com mais frequência, eles simplesmente 
precisavam se afastar um do outro.

Motivo pelo qual Pan ficou nas sombras, e enquanto passeava pelos 
arbustos e pela grama alta que ladeava os grandes e bem cuidados Parques 
Universitários, aproveitando a noite com tudo que tinha direito, ele não fez 
nenhum som e manteve a cabeça baixa. Tinha chovido mais cedo e a terra 
estava macia e úmida sob as patas. Quando chegou a um trecho de lama, ele 
se agachou e encostou nela a garganta e o peito para esconder o traiçoeiro 
pedaço de pelo cor de creme.

Deixou os parques e correu pela rua Banbury em um momento em 
que não havia pedestres na calçada, apenas um veículo distante à vista. 
Então entrou no jardim de uma das grandes casas do outro lado, depois 
atravessou cercas vivas, pulou muros, se esgueirou por baixo de cercas, 
cruzou gramados, indo em direção a Jericó e ao canal, apenas algumas 
ruas adiante.
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Quando chegou ao lamacento caminho junto ao canal, sentiu-se mais 
seguro. Havia arbustos e grama alta para se esconder, e árvores nas quais 
podia subir e disparar tão depressa quanto o fogo em um pavio. Aquela parte 
quase que selvagem da cidade era o seu lugar favorito. Tinha nadado em cada 
um dos muitos trechos de água que se entrecruzavam por toda Oxford — não 
apenas o canal, mas também a vasta extensão do Tâmisa e seu afluente, o 
Cherwell, assim como os incontáveis pequenos riachos desviados dos fluxos 
principais para mover um moinho ou alimentar um lago decorativo, alguns 
correndo no subsolo e fora de vista até emergirem debaixo de um muro da 
faculdade ou detrás de um cemitério ou cervejaria.

No ponto em que um daqueles córregos fluía ao lado do canal com 
apenas o caminho de sirga entre eles, Pan atravessou uma pequena ponte 
de ferro e seguiu o córrego até o grande espaço aberto dos jardins do lo-
teamento, com o mercado de gado Oxpens ao norte e o depósito do Correio 
Real ao lado da estação ferroviária a oeste.

A lua estava cheia e era possível enxergar algumas poucas estrelas entre 
as nuvens. A claridade fazia com que fosse mais perigoso para ele, mas Pan 
adorava o frio luar prateado enquanto percorria os lotes, deslizando entre os 
talos de couve-de-bruxelas ou couve-flor, folhas de cebola ou espinafre, tão 
silencioso quanto uma sombra. Chegou a um galpão de ferramentas e saltou 
para se deitar no telhado de papelão duro impermeabilizado com piche e 
contemplar o campo aberto na direção do depósito do Correio.

Era o único lugar na cidade que parecia ter vida. Pan e Lyra tinham ido 
lá mais de uma vez, juntos, assistir à chegada dos trens, vindos do norte e 
do sul para ficar fumegando na plataforma, enquanto os trabalhadores des-
carregavam sacos de cartas e encomendas em grandes cestos com rodas e os 
empurravam para dentro do enorme galpão de metal, onde classificavam o 
correio para Londres e o continente a tempo de ficar pronto para o zepelim 
matinal. A aeronave estava amarrada ali perto, oscilando e balançando ao 
vento, suas cordas de amarração estalando e batendo contra o mastro. As 
luzes brilhavam na plataforma, no mastro de amarração, acima das portas 
do prédio do Correio Real; vagões ferroviários estrepitavam em um desvio, 
em algum lugar uma porta de metal se fechou com estrondo.

Pan viu um movimento entre os lotes à direita e, muito lentamente, 
virou a cabeça para olhar. Um gato rastejava ao longo de uma fileira de re-
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polhos ou brócolis, atento a um rato; mas antes que o gato pudesse dar o 
bote, uma forma branca e silenciosa maior do que o próprio Pan desceu do 
céu, pegou o rato e voou de novo para fora do alcance das garras do gato. 
As asas da coruja bateram em perfeito silêncio enquanto voltava para uma 
das árvores atrás da praça Paraíso. O gato sentou-se, pareceu refletir sobre 
o assunto, e então retomou a caça entre os legumes.

A lua brilhava agora, mais alta no céu, quase livre da nuvem, e, de seu 
ponto de vista no galpão, Pan podia ver tudo que acontecia nos lotes e no 
mercado de gado. Estufas, espantalhos, currais de ferro galvanizado, barris 
de água, cercas apodrecidas e cedendo ou em bom estado e bem pintadas, 
estacas de ervilha amarradas como tendas sem lona, tudo estava silencioso 
ao luar, como se fosse um cenário para um espetáculo de fantasmas.

Pan sussurrou:
— Lyra, o que aconteceu com a gente?
Não houve resposta.
O trem de correio tinha sido descarregado e agora soava um breve 

assobio antes de começar a se mover. Não saiu pelo trilho que atravessava 
o rio na direção sul, logo após os loteamentos, mas avançou devagar, re-
tornando lentamente para um desvio, os vagões protestando com bastante 
ruído. Nuvens de vapor subiram da locomotiva, para serem rapidamente 
engolidas pelo vento frio.

Do outro lado do rio, além das árvores, outro trem estava chegando. 
Não era um trem de correio; não parou no depósito, mas avançou trezentos 
metros para dentro da estação ferroviária. Devia ser o trem parador que 
vinha de Reading, Pan adivinhou. Ouviu-o entrar na plataforma com um 
chiado distante de vapor e os guinchos abafados do freio.

Algo mais estava se movendo.
À esquerda de Pan, onde uma ponte de ferro atravessava o rio, um 

homem caminhava — ou melhor, andava a passos largos, com um ar de 
pressa furtiva, ao longo da margem do rio, onde os juncos cresciam espessos.

Imediatamente, Pan desceu do telhado do galpão e correu em silên-
cio na direção dele através de canteiros de cebola e fileiras de repolhos. 
Esgueirou-se através de cercas e sob um tanque de água de aço enferrujado, 
chegou à beira dos terrenos do loteamento e ficou observando o gramado 
ali em frente através de um painel quebrado da cerca.
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O homem ia na direção do depósito do Correio Real, andando de forma 
cada vez mais cautelosa, até que parou perto de um salgueiro na margem, 
a cerca de cem metros do portão do depósito, quase em frente ao ponto 
onde Pan estava agachado sob a cerca do loteamento. Pan mal conseguia 
distingui-lo na sombra, mesmo com seus olhos aguçados; se desviasse o 
olhar por um momento, poderia perder o homem de vista completamente.

E então, nada. Foi como se o homem tivesse desaparecido por completo. 
Um minuto passou, depois outro. Na cidade atrás de Pan, sinos distantes 
começaram a tocar, duas vezes cada: meia-noite e meia.

Pan olhou ao longo das árvores ao lado do rio. Um pouco à esquerda 
do salgueiro, havia um velho carvalho, sem folhas e austero em sua pose 
invernal. À direita...

À direita, uma figura isolada estava escalando o portão do depósito 
do Correio Real. O recém-chegado saltou do outro lado e correu ao longo 
da margem do rio na direção do salgueiro onde o primeiro homem estava 
esperando.

Uma nuvem cobriu a lua por alguns instantes e, nas sombras, Pan es-
corregou por baixo da cerca e atravessou a grama molhada o mais rápido 
que pôde, mantendo-se abaixado, cauteloso com aquela coruja, cauteloso 
com o homem escondido, indo na direção do carvalho. Assim que chegou à 
árvore, levantou-se, estendendo as garras para se agarrar à casca, e escalou 
até um galho alto de onde podia ver o salgueiro com clareza, exatamente 
quando a lua saía de novo.

O homem do depósito do Correio andava com pressa na direção do 
salgueiro. Diminuiu o passo quando estava chegando, olhou em direção às 
sombras e o primeiro homem surgiu sem fazer ruído, dizendo baixinho uma 
palavra. O segundo homem respondeu no mesmo tom e os dois recuaram 
para onde não havia luz. Estavam muito longe para Pan ouvir o que diziam, 
mas havia uma sensação de cumplicidade naquilo. O encontro havia sido 
combinado.

Os daemons de ambos eram cachorros: uma espécie de mastim e um 
cachorro de pernas curtas. Os cães não conseguiriam escalar, mas poderiam 
farejá-lo e Pan se colou ainda mais no grosso ramo em que estava deitado. 
Dava para ouvir o sussurro dos homens, mas não conseguia entender nada 
do que era falado.
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Entre a alta cerca de alambrado do depósito do Correio e o rio, um 
caminho seguia do campo aberto próximo aos lotes até a estação ferroviá-
ria. Era o caminho lógico para se ir da paróquia de Sta. Ebbe até a estação, 
e até as ruas estreitas das casas que se aglomeravam ao longo do rio, perto 
do gasômetro. Observando do galho do carvalho, Pan era capaz de enxergar 
mais do caminho do que os homens lá embaixo, e viu antes deles alguém 
vindo da direção da estação: um homem solitário, a gola do casaco erguida 
no pescoço contra o frio.

Então veio um “Ssh” das sombras sob o salgueiro. Os homens também 
haviam visto o recém-chegado.

Mais cedo naquele dia, em uma elegante casa do século xvii, perto da Catedral 
de São Pedro, em Genebra, dois homens conversavam. Estavam em uma sala 
do segundo andar repleta de livros, cujas janelas davam para uma rua tranquila 
à pouca luz de uma tarde de inverno. Havia uma longa mesa de mogno cober-
ta de mata-borrão, blocos de papel, canetas e lápis, copos e garrafas de água, 
mas os homens estavam sentados em poltronas de ambos os lados da lareira.

O anfitrião era Marcel Delamare, o secretário-geral de uma organização 
mais conhecida pelo nome do prédio que ocupava, no qual aquela reunião 
ocorria. Chamava-se La Maison Juste. Delamare tinha quarenta e poucos 
anos, usava óculos, estava bem-arrumado, o terno de corte perfeito combi-
nando com a cor de seu cabelo cinza-escuro. Seu daemon era uma coruja-
-da-neve, empoleirada no encosto de sua poltrona, os olhos amarelos fixos 
no daemon nas mãos do outro homem, uma cobra escarlate que passava 
entre os seus dedos. O visitante chamava-se Pierre Binaud. Estava na casa 
dos sessenta anos, severo, usando um colarinho clerical, e era o presidente 
da Suprema Corte do Tribunal Consistorial, o braço principal do Magiste-
rium que lidava com disciplina e segurança.

— E então? — perguntou Binaud.
— Mais um membro da equipe científica da estação de Lop Nor desa-

pareceu — disse Delamare.
— Por quê? O que o seu agente tem a dizer sobre isso?
— A história oficial é que o homem desaparecido e seu companheiro 

se perderam entre os cursos de água, que mudam abruptamente de posição, 
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sem aviso prévio. É um lugar muito difícil, e qualquer pessoa que queira 
deixar a estação precisa de um guia. Mas nosso agente me diz que há um 
boato de que eles entraram no deserto, que começa além do lago. Há lendas 
locais sobre ouro...

— Não quero saber de lendas locais. Eles eram teólogos experimentais, 
botânicos, homens da ciência. Estavam atrás das rosas, não de ouro. Mas 
você está dizendo que um deles desapareceu? E quanto ao outro?

— Ele chegou a voltar para a estação, mas partiu imediatamente pa-
ra a Europa. Seu nome é Hassall. Eu te falei sobre ele na semana passada, 
mas talvez você estivesse muito ocupado para prestar atenção. Meu agente 
acredita que ele está com amostras dos materiais das rosas e vários papéis.

— Ainda não capturamos esse homem?
Delamare precisou de um momento para se recompor.
— Se você está bem lembrado, Pierre — disse depois de um instan-

te —, era minha intenção tê-lo detido em Veneza. Essa ideia foi recusada 
pelo seu pessoal. Deixe que ele chegue à Brytain e siga-o para descobrir 
onde está indo: essa foi a ordem. Bem, ele está lá agora e esta noite será 
interceptado.

— Me informe assim que tiver esses materiais. Agora, outra coisa: a 
garota. O que você sabe sobre ela?

— O aletiômetro...
— Não, não, não. Antiquado, vago, especulação demais. Preciso de 

fatos, Marcel.
— Temos um novo leitor, que...
— Ah, sim, ouvi falar dele. Um novo método. Melhor que o antigo?
— Os tempos mudam e a maneira como vemos as coisas tem de mu-

dar também.
— O que isso quer dizer?
— Quer dizer que descobrimos algumas coisas sobre a garota que não 

estavam claras antes. Parece que ela tem um tipo de proteção, não apenas 
legal. Eu gostaria de começar eliminando a rede de defesa em torno dela, 
de forma discreta, sem alarde, quase que invisivelmente, por assim dizer. E 
quando ela estiver vulnerável, será o momento de agir. Até lá...

— Cauteloso — disse Binaud, levantando-se. — Cauteloso demais, Mar-
cel. É um grande defeito. Você precisa ser incisivo. Tomar uma atitude. 
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Encontre-a, capture-a e traga a garota para cá. Mas faça do seu próprio jeito; 
não vou passar por cima da sua autoridade desta vez.

Delamare se ergueu para apertar a mão do visitante e levá-lo até a saída. 
Quando ficaram sozinhos, o daemon voou para seu ombro e se postaram 
à janela para ver o presidente da Suprema Corte se afastar apressado, um 
secretário carregando a sua pasta, outro com um guarda-chuva para protegê-
-lo da neve que começara a cair.

— Eu realmente não gosto de ser interrompido — disse Delamare.
— Acho que ele nem notou — respondeu o daemon.
— Ah, uma hora ele vai notar.

O homem que vinha da estação ferroviária caminhava depressa: em menos 
de um minuto estava quase na árvore e, assim que chegou, os outros homens 
o atacaram. Um se adiantou e o atingiu nos joelhos com um pau pesado. 
Ele caiu de imediato, soltando um grunhido com o choque, e então o se-
gundo homem já estava em cima dele, golpeando com um cassetete curto 
e mirando na cabeça, nos ombros, nos braços.

Ninguém pronunciou uma palavra. O daemon da vítima, um pequeno 
falcão, voou, gritando e batendo as asas violentamente, e começou a cair 
enquanto o homem ia perdendo a consciência sob os golpes.

Mas então Pan viu um lampejo de luar refletido em uma lâmina de 
faca, e o homem do depósito do Correio gritou e caiu, mas o outro atacan-
te bateu de novo e de novo, e a vítima ficou imóvel. Pan ouviu cada golpe.

O homem estava morto. O segundo homem se levantou e olhou para 
o companheiro.

— O que ele fez? — perguntou baixinho.
— Cortou a merda do tendão da minha perna. Desgraçado. Olhe, estou 

sangrando feito um porco.
O daemon do homem, o mestiço de mastim, choramingava e se con-

torcia no chão ao lado dele.
— Consegue ficar de pé? — A voz do assassino era grossa e abafada, 

como se ele falasse com a garganta cheia de catarro, e tinha sotaque de 
Liverpool.

— O que você acha?
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Suas vozes eram pouco mais altas do que um sussurro.
— Não consegue andar nada?
O primeiro homem tentou se levantar. Houve outro grunhido de dor. 

O segundo homem ofereceu a mão e o primeiro conseguiu se pôr de pé, 
mas era óbvio que só podia usar uma perna.

— O que a gente vai fazer? — ele perguntou.
A lua os iluminou com clareza: o assassino, o homem que não conse-

guia caminhar e o morto. O coração de Pan batia tão forte que achou que 
era capaz de eles ouvirem.

— Imbecil. Não viu que ele estava com uma faca? — perguntou o 
assassino.

— Ele foi muito rápido...
— Achei que você era bom nisso. Sai da frente.
O primeiro homem recuou um passo ou dois. O assassino se abaixou, 

pegou os tornozelos do homem morto e puxou o corpo para trás, para o 
meio dos juncos.

O assassino reapareceu e fez um aceno impaciente para que o outro 
homem se aproximasse.

— Apoie em mim — disse. — Estou quase te deixando aqui sozinho. 
Só um maldito peso morto. Agora vou ter que voltar e lidar com ele sozi-
nho, essa merda de lua cada vez mais brilhante. Cadê a bolsa dele? Ele não 
estava com uma bolsa?

— Não tinha bolsa nenhuma. Ele estava sem nada.
— Era para ele estar. Droga.
— O Barry volta com você e te ajuda.
— Muito barulhento. Muito nervoso. Dá o braço aqui, vamos logo.
— Ah, meu Deus... cuidado... aaai, tá doendo...
— Fique quieto e ande o mais depressa que puder. Não dou a mínima 

se dói. Só fique com a droga da boca fechada.
O primeiro homem pôs o braço em volta dos ombros do assassino e 

mancou ao lado dele ao se deslocarem lentamente debaixo do carvalho e ao 
longo da margem do rio. Pan olhou para baixo e viu uma mancha de sangue 
na grama, brilhando vermelha ao luar.

Esperou até os homens estarem fora de vista e se preparou para descer; 
mas, antes que pudesse se mexer, alguma coisa agitou os juncos onde jazia 
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o corpo do homem, e algo pálido, do tamanho de um pássaro, tremulou, 
caiu e voou de novo, debateu-se, caiu, e com uma última explosão de vida 
voou diretamente para Pan.

Ele estava apavorado demais para se mexer. Se o homem estava mor-
to... Mas aquela daemon também parecia quase morta — então o que Pan 
poderia fazer? Ele estava pronto para lutar, fugir, desmaiar: mas então ela o 
alcançou, pousando no galho ao lado dele, lutando para se sustentar, quase 
caindo, e ele teve que estender a pata e pegá-la. Estava gelada ao toque, mas 
viva, ou quase. O homem ainda não estava morto.

— Socorro — ela sussurrou debilmente. — Ajude a gente...
— Sim — ele disse. — Claro...
— Depressa!
Ela caiu e conseguiu flutuar até os juncos. Em um segundo, Pan desceu 

pelo tronco do carvalho, atravessou na direção em que ela desaparecera e 
encontrou o homem caído nos juncos, a respiração fraca, com o daemon 
encostado em seu rosto.

Pan ouviu quando ela disse:
— Daemon... separado.
O homem virou um pouco a cabeça e gemeu. Pan ouviu o raspar de 

ossos quebrados.
— Separado? — murmurou o homem.
— É... aprendemos a fazer isso...
— Sorte a minha. Bolso de dentro. Aqui. — Ele levantou a mão com 

enorme esforço e tocou o lado direito da jaqueta. — Pegue — sussurrou.
Fazendo o possível para não machucá-lo, e lutando contra o grande 

tabu que era tocar o corpo de outra pessoa, Pan afastou o casaco e encontrou 
uma carteira de couro no bolso interno.

— É isso aí. Pegue. Não deixe eles levarem. Tudo depende de você 
e... da sua...

Pan puxou, mas a carteira não vinha porque o casaco estava preso debai-
xo do corpo do homem, e ele não conseguia se mexer; mas, depois de vários 
segundos de dificuldade, conseguiu soltar a carteira e a colocar no chão.

— Vá logo... antes que eles voltem...
O pálido daemon-falcão estava quase sumindo, apenas um fiapo de 

sombra branca tremulando e se apertando contra a carne dele. Pan odiava 
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ver as pessoas morrerem, por causa do que acontecia com seus daemons: 
eles desapareciam como uma chama de vela se apagando. Ele queria con-
solar aquela pobre criatura, que tinha consciência de que ia desaparecer, 
mas tudo o que ela queria era sentir um último toque do calor que sempre 
encontrara no corpo de seu humano, a vida inteira juntos. O homem res-
pirou fundo, e então o lindo daemon-falcão deixou totalmente de existir.

E agora Pan tinha que levar aquela carteira de volta até a faculdade 
Sta. Sophia e o quarto de Lyra.

Agarrou-a entre os dentes e abriu caminho até a borda dos juncos. 
Não era pesada, mas era estranha, e o que era pior, estava saturada com o 
cheiro de outra pessoa: suor, colônia, tabaco. Era estar próximo demais de 
alguém que não era Lyra.

Ele chegou até a cerca ao redor dos jardins do loteamento e então parou 
para descansar. Bem, teria que ir devagar. A noite ainda duraria muito tempo.

Lyra dormia profundamente quando um choque a acordou, como uma que-
da repentina, uma sensação física: mas o quê? Estendeu a mão para Pan e 
lembrou que ele não estava lá: será que teria acontecido alguma coisa com 
ele? Estava longe de ser a primeira noite que teve que ir para a cama sozi-
nha, e odiava isso. Ah, a loucura de sair sozinho daquele jeito, mas ele não 
escutava, continuava fazendo, e um dia os dois ainda iam pagar o preço.

Ela ficou acordada por um minuto, mas o sono a rodeava outra vez, e 
logo ela se rendeu e fechou os olhos.

Os sinos de Oxford estavam batendo as duas horas quando Pan entrou. Dei-
xou a carteira em cima da mesa, abrindo e fechando a boca para aliviar a 
mandíbula dolorida antes de puxar o livro com o qual Lyra calçara a janela. 
Pan conhecia o volume: era um romance chamado Os hiperchorasmianos, e 
achava que Lyra estava prestando atenção demais nele. Deixou que o livro 
caísse no chão e limpou-se meticulosamente antes de colocar a carteira na 
estante, escondida.

Então subiu no travesseiro dela. No raio de luar que atravessava uma 
abertura nas cortinas, ele se agachou e olhou para o rosto adormecido.
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Ela estava com as faces coradas, o cabelo dourado-escuro úmido; aque-
les lábios que lhe haviam sussurrado tantas vezes, o beijado e beijado Will 
também, estavam apertados; uma pequena ruga pairava na testa, indo e 
vindo como nuvens em um céu ventoso — todos indicadores de coisas que 
não estavam certas, de uma pessoa que estava se tornando mais e mais ina-
cessível para ele, assim como ele para ela.

E ele não tinha ideia do que fazer a respeito. Tudo o que podia fazer era 
deitar junto ao corpo dela; que pelo menos ainda era quente e acolhedor. 
Pelo menos, eles ainda estavam vivos.
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2. suas roupas tinham cheiro de rosas

Lyra acordou e ouviu o relógio da faculdade bater oito horas. Nos primeiros 
minutos, antes que o pensamento começasse a interferir, suas sensações 
foram deliciosas, e uma delas era o calor do pelo de seu daemon ao redor 
do pescoço. Aquele delicioso carinho mútuo fazia parte de sua vida desde 
que ela conseguia se lembrar.

Ela ficou ali tentando não pensar, mas o pensamento era como uma 
maré. Respingos de consciência — um trabalho que precisava ser termina-
do, a roupa que tinha de ser lavada, a consciência de que, se não chegasse 
ao salão às nove, não haveria mais café da manhã — continuaram fluindo 
desta ou daquela direção e minaram a sua fugidia sonolência. E então a on-
da maior: Pan e o distanciamento entre eles. Algo havia acontecido entre 
os dois, e nenhum deles sabia ao certo o quê, e a única pessoa em quem 
um podia confiar era no outro, mas essa era a única coisa que não eram 
capazes de fazer.

Ela empurrou os cobertores e se levantou, tremendo, porque Sta. Sophia 
era parcimoniosa com relação ao aquecimento. Lavou-se depressa na pia 
pequena onde a água quente protestava pelos canos antes de concordar em 
aparecer e vestiu a saia xadrez e a malha cinza-clara que eram praticamente 
as únicas coisas limpas que tinha.

E todo o tempo Pan fingia dormir no travesseiro. Nunca foi assim 
quando eram mais jovens, nunca.

— Pan — ela disse, cansada.
Ele tinha que ir, e ela sabia que iria, então ele se levantou, se espregui-

çou e deixou que o colocasse no ombro. Ela saiu do quarto e desceu a escada.
— Lyra, vamos fingir que estamos nos falando — ele sussurrou.
— Não sei se fingir é um bom jeito de viver.
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