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Para Erica. É claro.
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AS QUATRO GRAÇAS DO CORPO

a graça do coração
Aumenta a força, a agilidade, a velocidade e os sentidos. 

Empunhada por: lutadores de elite.

a graça do sangue
Doa e extrai energia para curar ou ferir. 

Empunhada por: curandeiros.

a graça da mente
Cria objetos imbuídos de propriedades únicas. 

Empunhada por: alquimistas e artífices.

a graça da visão
Sente e localiza seres vivos. 

Empunhada por: cristalomantes.
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parte i 
arauto
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1

ephyra

No aposento iluminado pelo luar com vista para a Cidade da Fé, um sacerdote 
ajoelhou-se perante Ephyra e implorou pela própria vida.

— Por favor — disse ele. — Eu não mereço morrer. Por favor. Nunca mais 
tocarei nelas, eu juro. Tenha piedade.

Ao redor dele, a opulenta suíte privativa na taverna Jardim de Tálassa emanava 
desordem. Vestígios de um banquete suntuoso estavam esparramados em bandejas 
reviradas e jarros ornamentados em filigrana. O piso de mármore branco era uma 
bagunça de frutas silvestres maduras e várias garrafinhas lapidadas como joias. 
Uma poça de vinho tinto, cor de sangue, escorria em direção ao sacerdote ajoelhado.

Ephyra se agachou, colocando a palma de sua mão na pele fina do rosto dele.
— Ah, obrigado! — exclamou o sacerdote, lágrimas escorrendo de seus olhos. 

— Eu agradeço, abençoada…
— Eu me pergunto — Ephyra interrompeu — se suas vítimas já clamaram 

pela sua piedade? Enquanto você deixava sua marca em seus corpos, será que 
alguma vez elas rogaram em nome de Behezda?

Ele ofegou.
— Elas não imploraram, não é mesmo? Você as manipulou com sua poção 

monstruosa, tornando-as dóceis para que pudesse machucá-las e feri-las sem 
nunca precisar testemunhar a dor delas — Ephyra continuou. — Mas quero que 
saiba que cada marca que você deixou nelas ficou marcada em você também.

— Por favor.
Uma brisa soprou pela porta aberta da varanda atrás de Ephyra quando ela 

puxou o queixo do sacerdote em sua direção.
— Você foi marcado para morrer. E a morte veio cobrar a dívida.
O olhar aterrorizado do sacerdote pousou em Ephyra conforme ela escor-

regava a mão por seu pescoço, até encontrar o batimento rápido do coração. Ela 
se concentrou no sangue pulsando sob a pele e extraiu todo o esha de seu corpo.
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A luz dos olhos do sacerdote se apagou à medida que seus pulmões soltavam o úl-
timo suspiro. Ele desmoronou no chão. Um rastro de mão, pálido como a lua, brilhava 
contra a pele clara do pescoço do sacerdote. Morto, e com apenas uma marca visível.

Tirando a adaga de seu cinto, Ephyra se inclinou sobre o corpo. O sacerdote 
não estava sozinho quando ela o encontrou. As duas garotas que estavam com 
ele — com olhos fundos e pulsos machucados com manchas roxo-esverdeadas 
— fugiram no instante em que ela mandou que corressem, como se não tivessem 
outra escolha senão obedecer.

Ephyra deslizou a ponta de sua lâmina pelo pescoço do sacerdote, fazendo 
um corte vermelho no meio da marca clara da mão. Conforme o sangue escuro 
brotava, ela virou a adaga e abriu o compartimento em seu cabo para retirar o 
frasco de dentro. Ela o segurou sob o fluxo de sangue do sacerdote. As palavras 
desesperadas dele não passavam de mentiras — ele mereceu morrer. Mas não foi 
por isso que ela lhe tirou a vida.

Ela lhe tirou a vida porque era necessário.
A porta se abriu com um estrondo, distraindo Ephyra de sua tarefa. O frasco 

escorregou de sua mão. Ela se contorceu, mas conseguiu pegá-lo.
— Não se mexa!
Três homens entraram na suíte, um deles segurando uma besta e os outros 

dois, sabres. Sentinelas. Ephyra não se surpreendeu. Tálassa ficava bem nos limites 
da praça Elea, logo depois dos portões da Cidade Alta. Ela sabia que as Sentinelas 
faziam patrulhas a pé pela praça todas as noites. Mas os homens chegaram mais 
rápido do que esperara.

A primeira Sentinela que passou pela porta parou de repente, olhando para 
o corpo sem vida do sacerdote.

— Ele está morto! — exclamou, surpreso.
Ephyra fechou o frasco de sangue e o escondeu de volta no cabo da adaga. 

Ela se levantou, tocando a seda preta que cobria seu rosto e se certificando de 
que estava no lugar.

— Renda-se calmamente — avisou a primeira Sentinela. — E você não se 
machucará.

Ephyra sentia seu pulso martelar na garganta, mas manteve a voz calma. 
Destemida.

— Mais um passo e vou deixar mais de um corpo neste quarto.
A Sentinela hesitou.
— Ela está blefando.
— Não, não está — retrucou o homem que empunhava a besta, com nervo-

sismo. Ele olhou para o corpo do sacerdote. — Veja a marca da mão. Exatamente 
como nos corpos encontrados em Tarsépolis.
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— A Mão Pálida — sussurrou a terceira Sentinela, paralisada, olhando para 
Ephyra.

— Essas histórias são apenas boatos — a primeira Sentinela respondeu, mas 
sua voz tremia ligeiramente. — Ninguém é tão poderoso a ponto de conseguir 
matar apenas com a Graça do Sangue.

— O que você está fazendo em Pallas Athos? — a terceira Sentinela perguntou 
a Ephyra. Ele estava de pé, seu peito estufado e pés separados, como se estivesse 
encarando um monstro. — Por que veio para cá?

— Vocês chamam este lugar de Cidade da Fé — respondeu Ephyra. — Mas a 
corrupção e o mal se proliferam por trás destas paredes brancas. Vou marcá-las 
do mesmo jeito que marco as minhas vítimas, para que o resto do mundo veja 
que a Cidade da Fé é a cidade dos decaídos.

Aquilo era mentira. Ephyra não viera para a Cidade da Fé para marcá-la com 
sangue. Mas apenas duas outras pessoas no mundo sabiam o verdadeiro motivo, 
e uma delas a esperava.

Ela avançou em direção à janela. As Sentinelas ficaram alertas, mas não 
tentaram segui-la.

— Você não vai se livrar da morte de um sacerdote tão facilmente — avisou 
a primeira. — Quando contarmos ao Conclave o que você fez…

— Contem para eles. — Ela cobriu sua cabeça com o capuz preto. — Digam 
que a Mão Pálida veio atrás do sacerdote de Pallas. E digam que rezem para eu 
não voltar para pegar o próximo.

Ela se virou para a varanda, abrindo as cortinas de cetim para a noite e para 
a lua, que parecia uma foice no céu.

As Sentinelas gritaram, suas vozes confusas enquanto Ephyra saltava pela 
beirada da varanda e escalava o balaústre de mármore. O mundo girou — quatro 
andares abaixo os degraus da entrada do Jardim de Tálassa brilhavam como den-
tes de marfim ao luar. Ela agarrou a borda do balaústre e se virou. À esquerda, o 
telhado dos banhos públicos descia diante dela.

Ephyra saltou, jogando-se em cima da cobertura. Fechando os olhos com 
força, ela dobrou os joelhos e se preparou para o impacto. Atingiu o telhado, 
fazendo um rolamento, e esperou a velocidade diminuir antes de se levantar e 
atravessá-lo correndo, a voz das Sentinelas e as luzes da taverna Jardim de Tálassa 
desaparecendo na noite.

Ephyra atravessou o mausoléu como uma sombra. O santuário estava tranquilo 
e silencioso na penumbra da madrugada enquanto ela passava pelo mármore 
quebrado e outros escombros em volta da piscina ladrilhada de cristalomancia 
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no centro, a única parte do santuário ainda intocada. Acima dela, o teto destruído 
mostrava parcialmente o céu.

As ruínas do mausoléu ficavam logo depois dos portões da Cidade Alta, perto 
o suficiente para Ephyra conseguir se esgueirar facilmente de volta para a Cidade 
Baixa sem chamar atenção. Ela não sabia exatamente quando o mausoléu havia 
sido queimado, mas estava completamente abandonado, tornando-o o esconderijo 
perfeito. Ela deslizou pelo santuário destruído pelo fogo e entrou da cripta. A escada 
rangeu e gemeu quando Ephyra desceu e abriu a porta de madeira podre que levava 
para a alcova, seu lar nas últimas semanas. Tirando a máscara e o capuz, ela entrou.

A alcova costumava servir de despensa para os acólitos que cuidavam do 
santuário. Agora estava abandonada, à mercê de ratos, putrefação e de pessoas 
como ela, que não se importavam com nada disso.

— Você está atrasada.
Ephyra espiou pelo aposento escuro em direção à cama que ficava no canto, 

coberta por um tecido esfarrapado. Os olhos escuros de sua irmã a espiaram de 
volta.

— Eu sei — Ephyra respondeu, dobrando a máscara e o capuz e os pendu-
rando no encosto da cadeira.

Um livro escorregou do peito de Beru quando ela se sentou na cama, as pá-
ginas se agitando conforme o livro batia no lençol. Seu cabelo curto e enrolado 
estava penteado para o lado.

— Deu tudo certo?
— Deu. — Não fazia sentido contar a ela como escapara por um triz. Estava 

feito. Ela forçou um sorriso. — Vamos lá, Beru, você sabe muito bem que os dias 
de cair de telhados acabaram. Estou bem melhor agora.

Assim que Ephyra assumira a máscara da Mão Pálida, ela não era tão boa 
em se esgueirar e escalar por aí como agora. Ter a Graça do Sangue não a aju-
dou a entrar em covis do crime ou escalar as varandas de ricos comerciantes. 
Precisara adquirir tais habilidades do modo tradicional, passando incontáveis 
noites treinando equilíbrio, tempo de reação e força, assim como aprender a 
obter informações necessárias sobre alvos específicos. Beru se juntava à irmã, 
quando estava bem o suficiente, apostando corrida com Ephyra para ver quem 
conseguia escalar uma cerca mais rápido ou saltar de um telhado para o outro 
fazendo menos barulho. Elas passaram muitas noites roubando, perseguindo alvos 
potenciais para descobrir seus vícios e hábitos. Depois de anos de treinamento 
e fugas por um triz, Ephyra sabia como entrar e sair das situações perigosas em 
que se metia sendo Mão Pálida.

Beru retribuiu com um sorriso fraco.
O sorriso de Ephyra se apagou ao ver o sofrimento nos olhos da irmã.
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— Vamos lá — disse ela, suavemente.
Beru afastou o cobertor grosso do corpo. Embaixo dele, ela tremia, sua pele 

morena em um tom acinzentado sob a luz fraca. Rugas de cansaço marcavam a 
região abaixo de seus olhos vermelhos.

Ephyra franziu as sobrancelhas, virando-se para o caixote de madeira ao 
lado da cama de Beru, onde havia uma tigela rasa. Ela abriu o compartimento 
no punho da adaga e derramou o conteúdo do frasco ali.

— Deixamos passar tempo demais.
— Está tudo bem — Beru sibilou entredentes. — Eu estou bem. — Ela de-

senrolou a faixa de algodão de seu pulso direito, revelando a mão escura que 
marcava sua pele.

Ephyra pressionou sua mão na tigela, untando-a com o sangue fresco. Co-
locando a palma de sua mão ensanguentada sobre a marca escura na pele da 
irmã, ela fechou os olhos e se concentrou no sangue, guiando o esha que tirou do 
sacerdote e conduzindo-o para Beru.

O sangue que Ephyra tirava de suas vítimas agia como um condutor para 
o esha que extraía deles. Se fosse uma curandeira com treinamento adequado, 
saberia os padrões corretos de ligação que prenderiam o esha das vítimas a Beru, 
e não precisaria usar a ligação do sangue.

Mas, por outro lado, se tivesse sido treinada de forma adequada, não sairia 
por aí matando. Curandeiros com a Graça do Sangue faziam um juramento que 
os proibia de tirar o esha de outra pessoa.

Mas essa era a única maneira de manter sua irmã viva.
— Prontinho — disse Ephyra, pressionando um dedo na pele de Beru, que 

estava começando a perder aquele preocupante tom cinzento. — Bem melhor.
Por enquanto. Beru não falou, mas Ephyra viu as palavras nos olhos da irmã. 

Beru esticou o braço e abriu a gaveta na mesinha de cabeceira, pegando uma 
caneta-tinteiro preta e fina. Com movimentos cuidadosos e certeiros, ela pressio-
nou a ponta contra o pulso, desenhando uma linha fina e pequena, que se juntou 
a treze outras, permanentemente marcadas com tinta alquímica.

Catorze assassinatos. Catorze vidas abreviadas para que Beru pudesse viver.
Ephyra notava o jeito que Beru marcava a própria pele depois que ela mar-

cava outra vítima. Percebia como a culpa consumia a irmã depois de cada morte. 
As pessoas que Ephyra matava estavam longe de ser inocentes, mas aquilo não 
parecia importar para Beru.

— Talvez essa seja a última vez que precisamos fazer isso — disse Ephyra 
em voz baixa.

Esse era o verdadeiro motivo de terem ido para Pallas Athos. Em algum lugar 
naquela cidade de fé decaída e templos em ruínas, havia uma pessoa que sabia 
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como curar Beru para sempre. Essa era a única coisa que Ephyra desejara nos 
últimos cinco anos.

Beru desviou o olhar.
— Eu também trouxe outra coisa para você — Ephyra disse, suavizando a voz. 

Enfiando a mão na bolsa pendurada no cinto, ela pegou a tampa de uma garrafa 
de cristal que encontrou no chão do quarto do sacerdote. — Achei que você podia 
usar na pulseira que está fazendo.

Beru pegou a tampa da garrafa, virando-a nas mãos. Parecia uma pequena joia.
— Você sabe que não vou deixar nada acontecer com você — disse Ephyra, 

cobrindo a mão da irmã com a sua.
— Eu sei. — Beru engoliu em seco. — Você sempre se preocupa comigo. Às 

vezes, acho que é só isso que você faz. Mas sabe de uma coisa? Eu me preocupo 
com você também. Sempre que você sai.

Ephyra bateu o dedo no rosto da irmã como reprimenda.
— Eu não vou me machucar.
Beru passou os dedos sobre as catorze marcas de tinta no seu pulso.
— Não é isso que quero dizer.
Ephyra afastou a mão.
— Vá dormir.
Beru se virou e Ephyra se deitou ao lado dela. Ficou ouvindo a respiração 

tranquila da irmã, pensando naquela preocupação não nomeada. Ela também 
se preocupava, em noites como aquela, quando sentia o coração da vítima ficar 
cada vez mais lento, até parar de vez, quando arrancava os últimos resíduos de 
vida deles. Os olhos escureciam, e Ephyra sentia um alívio doce e saciado, e, em 
igual medida, um medo profundo e inevitável — de que matar monstros a estava 
transformando em um deles.
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hassan

Hassan ergueu sua túnica enquanto subia a estrada sagrada. O criado que lhe 
emprestara a roupa era um pouco mais alto que ele, fazendo com que o tecido 
pendesse estranhamente em volta do seu corpo. Não estava acostumado com 
as vestes usadas em Pallas Athos. O jeito que se abriam e serpenteavam ao seu 
redor fazia com que sentisse saudade da firmeza do brocado de Herat, das roupas 
fechadas, que cobriam seu peito e pescoço.

Mas ele chamaria atenção demais se estivesse vestindo as próprias roupas, 
e todo o esforço para sair da villa de sua tia sem ser notado teria sido em vão se 
fosse reconhecido nas ruas. Isso para não mencionar o perigo que correria.

De qualquer forma, aquele havia sido o argumento de tia Lethia quando 
Hassan pedira para deixar os confins da sua casa na montanha.

— Você veio para esta cidade por questões de segurança — ela insistira. — 
As Testemunhas não têm certeza se o príncipe de Herat escapou deles em Nazirah, 
e eu quero manter as coisas assim pelo tempo que conseguirmos. O Hierofante é 
influente até mesmo aqui, e eu temo que, se seus seguidores souberem que você 
escapou, tomem para si a missão de capturá-lo para entregá-lo a ele.

Passadas duas semanas daquela discussão, Hassan decidira resolver a ques-
tão por conta própria. Sua tia fora passar a tarde na cidade, e Hassan aproveitara 
a chance. Ele descobriria o que estava acontecendo em seu reino desde que fora 
embora — todas as coisas que a tia não sabia ou não queria contar a ele.

A tarde estava quente, e a Estrada Sagrada estava repleta de atividades. Oli-
veiras, o símbolo de Pallas Athos, ladeavam as ruas desde a marina até a ágora, 
subindo até o Templo de Pallas, no ponto mais alto da cidade. Pórticos colunados 
abriam-se para lojas, tavernas e banhos públicos nos dois lados da estrada.

O mármore frio e as austeras pedras calcárias dessa cidade faziam Hassan 
sentir saudades das cores intensas da capital de Herat, Nazirah — tons de dourado, 
ocre e carmim, além de tons fortes de verde e azul vívido.
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