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Para minha avó materna, Dorothy Downey Bryan, musicista  
talentosa e dona de casa indiferente que tinha sexto sentido apurado.  

Vovó tinha um colo que acomodou muitas crianças pequenas,  
mas sempre manteve uma espingarda no armário. 

 
E em memória de Ralph M. Vicinanza, que nos deixou cedo demais.
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C A P í T U L o  U M

Nas fronteiras 

Raisa ana’Marianna estava encolhida no canto escuro de sempre, na taberna 
Garça roxa, beliscando o bolo de carne. Tinha aprendido a fazer uma refeição 
e uma caneca de sidra durarem a noite toda.

Era arriscado passar tempo no salão de uma taberna. os assassinos de 
lorde Bayar estariam a sua procura. Não tinham conseguido matá-la em vau de 
oden graças a Micah Bayar, o filho de lorde Bayar. Mas os espiões do Grão-
-Mago podiam estar em qualquer lugar, mesmo ali na cidade fronteiriça de vau 
de Grilhões.

Principalmente ali. Bayar preferiria capturar raisa antes de ela atravessar 
a fronteira para Fells. Seria melhor assim, pois seu assassinato seria mais fácil 
de esconder da mãe, a rainha, e do povo do pai, os clãs das Montanhas 
espirituais.

Mas ela não podia se esconder no quarto o tempo todo. Precisava ficar 
visível para as pessoas que queria que a encontrassem. Precisava achar um jeito 
de voltar para casa, de se reconciliar com a rainha Marianna e enfrentar aqueles 
que pretendiam tomar dela o trono Lobo Gris.

o nome rebecca Morley não era mais seguro. Muitos de seus inimigos o 
conheciam. Nos últimos tempos, ela dizia se chamar Brianna Andarilha, em 
homenagem aos ancestrais dos clãs. Contava a história de que era uma jovem 
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comerciante voltando da primeira viagem ao sul e que tivera que parar por ali 
por causa dos tumultos na fronteira.

Depois de um mês no limbo de vau de Grilhões, já conhecia os frequen-
tadores habituais da Garça; eram compostos, em sua maioria, por pilotos do 
serviço de barcas do rio, ferreiros, cuidadores e cavalariços que atendiam os 
viajantes que passavam pela estrada. Mas os habitantes locais eram minoria. A 
cidade vibrava com as idas e vindas da guerra.

Raisa observou a sala e detectou os estranhos. Duas mulheres de Tamron 
ocupavam uma mesa de canto pela segunda noite seguida. Uma era jovem e 
bonita e a outra, robusta e de meia-idade, as duas bem-vestidas demais para a 
Garça. Provavelmente eram uma dama nobre e sua aia fugindo da luta ao sul.

Três jovens de trajes civis ardeninos jogavam cartas perto da porta. Qua-
tro tinham entrado, mas um saíra havia algum tempo. várias vezes raisa er-
gueu o rosto e viu um ou outro olhando para ela. Sentiu um calafrio de 
 apreensão. Ladrões ou assassinos? ou apenas jovens mostrando interesse em 
uma garota sozinha?

Não era mais tão fácil saber.
A maioria dos outros fregueses era composta de soldados. vau de Gri-

lhões estava lotada deles. Uns exibiam o Falcão vermelho de Arden, outros, a 
Garça de Tamron, e alguns não exibiam insígnia nenhuma; eram mercenários 
ou desertores do exército do rei Markus.

Qualquer um deles poderia estar atrás de raisa. Fazia um mês que es-
capara de Gerard Montaigne, o ambicioso jovem príncipe de Arden. Gerard 
pretendia conquistar pelo menos três dos Sete reinos ao derrubar o irmão 
Geoff, o rei ardenino, invadir o antigo aliado Tamron e se casar com raisa 
ana’Marianna, a herdeira do trono Lobo Gris, de Fells.

Esperavam ouvir a qualquer momento a notícia de que a capital, Corte 
de Tamron, fora invadida por Gerard. o príncipe de Arden já a cercava havia 
semanas.

Quando raisa chegara a vau de Grilhões, planejava pedir às autoridades 
locais para mandarem um mensageiro até a guarda na Muralha ocidental, em 
Fells. De lá, poderiam enviar a mensagem para o pai dela, Averill Lorde Demo-
nai, ou para Edon Byrne, o capitão da Guarda da rainha, talvez as duas únicas 
pessoas em Fells em quem ela podia confiar.

Mas, ao chegar à cidade fronteiriça, ela vira que não havia autoridade. A 
Casa da Guarda estava vazia, os soldados tinham fugido. Alguns talvez tivessem 
ido para o sul, ajudar a capital cercada. Mas era mais provável que a maioria 
tivesse se misturado à população para esperar o resultado da guerra.
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raisa ficou com a esperança de que seu melhor amigo, o cabo Amon 
Byrne, junto com os Lobos Gris, a seguisse para o norte e a encontrasse em vau 
de Grilhões. Ela poderia seguir viagem escondida entre eles, como fizera no 
outono a caminho da academia em vau de oden.

Como futuro capitão da guarda, Amon tinha uma ligação mágica com 
raisa, então deveria sentir sua localização aproximada. Mas as semanas se arras-
taram e Amon não aparecera. Se estivesse indo para lá, já teria chegado.

o outro plano era seguir com algum comerciante dos clãs que estivesse 
voltando para o norte. Ela era mestiça; com a pele da cor de açúcar queimado 
e o cabelo preto e volumoso, passaria facilmente por uma integrante de algum 
clã. Mas essa esperança também morrera conforme as semanas passaram e ne-
nhum comerciante chegou ao local. Com Tamron em guerra, a maioria dos 
viajantes preferia evitar os Pântanos e os sinistros Andarilhos das Águas, e se-
guiam pelo caminho mais direto entre o passo de pinhos Marisa e Delfos.

Uma sombra caiu sobre a mesa de raisa. Simon, o filho do dono da ta-
berna, estava rondando de novo, arrumando coragem para perguntar se podia 
retirar o prato dela. Na maioria dos dias, era uma hora rondando para três pa-
lavras de conversa.

raisa achava que Simon tinha sua idade ou talvez fosse um pouco mais 
velho, mas atualmente ela se sentia mais velha do que seus quase 17 anos; cíni-
ca e cansada, de coração partido.

Você não quer se envolver comigo, pensou ela, com mau humor. Meu con-
selho é correr para o lado oposto.

Han Alister ainda assombrava os sonhos de raisa. Ela acordava com o 
gosto dos beijos dele nos lábios, a lembrança de seu toque quente na pele. Mas, 
à luz do dia, era difícil de acreditar que o breve romance tinha mesmo aconte-
cido. Ou que ele ainda pensasse nela.

Na última vez que raisa vira Han, Amon Byrne o botara para correr com 
uma espada. Depois, ela desaparecera da escola sem dar notícias, sequestrada 
por Micah Bayar. Han não teria boas lembranças da garota que conhecia como 
rebecca. De qualquer modo, era improvável que ela o visse de novo.

já estava quase na hora de a taberna fechar; mais um dia perdido enquan-
to os acontecimentos em casa transcorriam sem ela. Talvez já tivesse sido deser-
dada. Talvez Micah tivesse fugido de Gerard Montaigne e estivesse seguindo 
em frente com os planos de se casar com sua irmã, Mellony.

Alguém pigarreou ao lado de raisa. Ela se encolheu e ergueu o rosto. Era 
Simon.

— Milady Brianna — disse ele pela segunda vez.
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Ossos, pensou ela. Tenho que passar a responder mais rápido quando me 
chamarem de Brianna.

— As damas sentadas ali a convidam para se juntar a elas — prosseguiu 
Simon. — Dizem que pode ser desagradável para uma dama jantar sozinha. 
Falei que você já tinha jantado, mas…

Ele deu de ombros, as mãos pendendo desajeitadas ao lado do corpo.
Raisa olhou para as duas mulheres de Tamron. estavam inclinadas para a 

frente, acompanhando a conversa com expressões ansiosas. As mulheres de 
Tamron tinham a reputação de serem flores de estufa mimadas, socialmente 
cruéis, mas fisicamente delicadas, que cavalgavam de lado e carregavam som-
brinhas para se protegerem do sol do sul.

Mesmo assim, era tentador. Seria um prazer conversar com alguém que 
não fosse Simon, alguém que desse conta da outra metade de uma conversa. E 
talvez elas tivessem notícias mais recentes dos eventos em Corte de Tamron.

Mas não. Uma coisa era enganar Simon com a história de ser uma comer-
ciante presa em uma cidade fronteiriça. Simon queria ser enganado. Seria mui-
to diferente se sentar com damas bem-nascidas, com talento para arrancar 
segredos.

raisa sorriu para elas e balançou a cabeça, indicando os restos do jantar.
— Diga a elas que agradeço, mas já vou para o quarto — respondeu.
— eu falei que você ia dizer isso. elas disseram para eu falar que elas têm 

uma prop… um trabalho para você. Querem contratar você como acompa-
nhante para atravessar a fronteira.

— Eu? — disse raisa, surpresa.
Ela não tinha físico de guarda-costas, sendo baixinha e magra.
olhou para as damas, mordendo o lábio, refletindo. Podia até ser mais 

seguro viajar com mais gente, mas elas não seriam muita proteção para raisa. 
Apesar de suas armas sociais estarem sempre afiadas, elas não ajudariam em 
nada em uma luta física e acabariam atrasando a viagem de Raisa.

Por outro lado, ninguém esperaria que ela estivesse viajando com duas 
damas de Tamron.

— vou falar com elas — disse raisa. Simon começou a se virar, mas pa-
rou quando ela colocou a mão no braço dele. — Simon, você sabe quem são 
aqueles homens? — perguntou ela, indicando os jogadores de cartas sem olhar 
para eles.

Simon balançou a cabeça. Estava acostumado com raisa fazendo per-
guntas daquele tipo e entendia o que ela queria saber.
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— vieram hoje pela primeira vez, mas não estão hospedados aqui — dis-
se ele, pegando o prato dela. — Falam ardenino, mas estão gastando moedas 
de Fells. — Ele se inclinou para mais perto. — Fizeram perguntas sobre você e 
sobre as damas de Tamron. Não contei nada.

Simon ergueu a cabeça de repente quando a porta da taberna se abriu e 
fechou. Entraram uma rajada de ar noturno úmido e frio, um jorro de chuva e  
seis novos clientes, todos estranhos. Usavam capas de lã comuns, mas tinham 
postura militar. raisa se encolheu nas sombras, o coração pulando como um 
peixe fora da água. Tentou entreouvir a conversa deles, na esperança de identi-
ficar em que língua falavam.

Por quanto tempo você pode continuar fazendo isso?, pensou ela. Por quan-
to tempo poderia esperar por uma escolta que talvez nunca chegasse? Se Gerard 
conquistasse Tamron, quanto tempo demoraria para fechar as fronteiras com-
pletamente, encurralando raisa? Talvez fosse mais seguro atravessar a fronteira 
logo em vez de esperar por escolta.

Mas as fronteiras estavam cheias de renegados, ladrões e desertores, e ela 
corria o risco de acabar sendo roubada, violentada e morta na beira de uma 
estrada.

Ficar ou partir? A pergunta reverberava no cérebro dela como a chuva 
batendo no telhado de metal da taberna.

De impulso, ela se levantou e seguiu para a mesa das damas de Tamron.
— Sou Brianna Andarilha — apresentou-se, com voz mal-humorada e 

profissional. — Soube que vocês procuram acompanhante para atravessar a 
fronteira.

A mulher corpulenta concordou.
— Esta é Lady Esmerell — disse ela, indicando a mulher mais nova. — E 

eu sou Tatina, a governanta dela. Nossa casa foi tomada pelo exército ardenino.
— Por que me escolheram? — perguntou raisa.
— Comerciantes são famosos por serem hábeis com armas, mesmo as 

mulheres — respondeu Esmerell. — E ficaríamos mais à vontade com outra 
mulher. — Ela tremeu de leve. — Há muitos homens na estrada que tirariam 
vantagem de duas damas de criação nobre.

Não sei, não, pensou Raisa. Tatina parece capaz de bater em algumas 
cabeças.

— vocês pretendem atravessar pelos Pântanos ou por Fells? — pergun-
tou Raisa.

— vamos pelo caminho que você escolher — disse Esmerell, com o lábio 
tremendo. — Só queremos nos afastar e procurar refúgio no templo de Fells-
march até as brigadas ardeninas deixarem nossas terras.
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Melhor esperar sentada, pensou raisa.
Esmerell mexeu nas saias, pegou uma bolsa pesada e a colocou na mesa 

com um estalo.
— podemos pagar — disse ela. — Temos dinheiro.
— Guarde isso antes que alguém veja — sibilou raisa.
A bolsa desapareceu.
raisa olhou para elas enquanto refletia. Não podia esperar para sempre 

que alguém fosse buscá-la. Talvez fosse hora de se arriscar.
— Por favor — disse Tatina, segurando o braço de raisa —, sente-se. 

Talvez, se você nos conhecer…
— Não. — raisa balançou a cabeça. Não queria que se lembrassem dela 

sentada com aquelas duas mulheres, na taberna, se alguém aparecesse fazendo 
perguntas. — É melhor irmos cedo para a cama se vamos sair cedo amanhã.

— Então você aceita? — perguntou Esmerell, batendo palmas com alegria.
— Silêncio — disse raisa, olhando ao redor, mas ninguém parecia estar 

prestando atenção. — Estejam no estábulo ao amanhecer, com as malas pron-
tas e preparadas para cavalgar o dia todo.

raisa deixou as duas moças e voltou para a mesa, torcendo para ter toma-
do a decisão certa. Torcendo para que isso a levasse para casa mais cedo em vez 
de mais tarde. Sua mente fervilhava com planos. Pediria a Simon para embalar 
pão, queijo e salsicha para levar. Quando chegasse aos Pântanos, faria contato 
com os Andarilhos das Águas, que poderiam…

— A senhorita parece estar precisando de uma distração — disse uma 
voz masculina rouca, em ardenino.

Um estranho corpulento caiu pesadamente na cadeira em frente a raisa. 
Era um dos clientes recém-chegados, com o rosto encoberto pelo capuz. Nem 
se deu ao trabalho de tirar a capa, embora estivesse pingando a ponto de formar 
poças no chão.

— você aí! — disse ele para Simon. — Traga para a dama mais um copo 
do que ela estiver bebendo e uma caneca de cerveja para mim. E ande logo! 
Está quase na hora de fechar.

raisa se irritou. Um dos perigos de jantar sozinha em uma taberna era ser 
vista como alvo por qualquer homem que entrasse. Bem, ela afastaria essa ideia 
imediatamente.

— Talvez você tenha tido a errônea impressão de que eu queria compa-
nhia — disse raisa, em tom gélido. — Prefiro jantar sozinha. Agradeço se você 
não me incomodar de novo.
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— Não seja assim — reclamou o estranho, alto o bastante para ser ouvido 
do outro lado do salão. — Não cai bem para uma garota como você ficar sen-
tada sozinha.

o soldado se inclinou para a frente e sua voz mudou, ficou baixa e macia, 
embora ele ainda falasse ardenino como um nativo.

— Tem certeza de que não pode gastar um momento com um soldado 
há muito na estrada?

Ele puxou o capuz, e raisa olhou nos olhos cinzentos e experientes de 
Edon Byrne, capitão da Guarda da rainha de Fells. olhos incrivelmente pare-
cidos com os do filho dele, Amon.

raisa precisou se conter para não ficar de queixo caído. Perguntas surgi-
ram em sua mente e ameaçaram escapar. Como ele a tinha encontrado? o que 
estava fazendo ali? Quem imaginaria que ele falava ardenino tão fluentemente? 
Amon estava com ele?

— Bom — disse ela, com dificuldade —, está bem, então.
Ela limpou a garganta para falar, mas naquele momento Simon surgiu 

com as bebidas e bateu com a caneca de Byrne com tanta força na mesa que até 
derramou. Byrne esperou até Simon se afastar para voltar a falar.

— os Pântanos Gélidos não são mais seguros — murmurou ele, ainda 
em ardenino. — viemos para levá-la para casa.

Byrne olhou para além dela, observando o aposento. Ele cheirava a suor 
e couro, e o rosto estava com barba por fazer devido aos dias na estrada. Em-
bora estivesse esparramado na cadeira, raisa reparou que ele tinha puxado o 
casaco para trás para expor o cabo da espada.

— vamos conversar — disse raisa, com a esperança renascendo no cora-
ção. — Me encontre no estábulo atrás da taberna em dez minutos.

ela se levantou abruptamente.
— Se você não vai embora, eu vou. vá perturbar outra pessoa.
Ela se virou para a escada. As damas ardeninas acenaram e soltaram mu-

xoxos solidários, provavelmente pensando que raisa deveria ter aceitado a pro-
posta de se juntar a elas.

— Senhorita! Esqueceu sua sidra — disse Byrne enquanto ela saía, des-
pertando alguns assovios e risadinhas.

raisa passou pela escada e atravessou a cozinha, onde Simon estava so-
vando pão para que a massa ficasse crescendo à noite.

— Senhorita? — disse ele, olhando para ela.
— preciso de ar fresco — respondeu Raisa.
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Simon ficou olhando quando ela saiu pela porta dos fundos para a chuva. 
Tremendo, apertou a capa de Fiona Bayar no corpo. viera junto com o cavalo 
que raisa roubara da filha do Grão-mago, uma das poucas coisas de Fiona que 
serviam nela.

o estábulo estava quente e seco, com cheiro de feno doce e cavalos. Ghost 
esticou a cabeça na baia, bufando e soprando aveia nela. raisa acariciou o foci-
nho dele. Duas baias depois, reconheceu ransom, o grande cavalo castrado de 
Byrne, um cruzamento com pônei da montanha.

A porta do estábulo rangeu e Byrne entrou, seguido de um grupo de ca-
sacos azuis — embora eles nem pudessem mais ser chamados de casacos azuis, 
pois usavam uma mistura discreta de roupas de frio em tons de marrom e 
verde.

raisa os observou rapidamente, mas, para sua decepção, Amon não esta-
va entre eles, nem nenhum dos outros Lobos Gris. Esses soldados eram mais 
experientes do que os cadetes de Amon, com os rostos ainda jovens marcados 
pelo sol e pelo vento.

Byrne fechou com cuidado a porta do estábulo e colocou de vigia um 
homem do grupo. os outros começaram a trabalhar na mesma hora, pegando 
os cavalos e selando.

— você quer partir agora? — perguntou raisa, indicando os outros.
— Quanto antes, melhor — respondeu Byrne. Ele olhou para ela, mor-

dendo o lábio e observando-a à procura de ferimentos. — É um alívio encon-
trá-la ainda viva.

Como se ele não fosse saber se ela tivesse morrido. Como se não fosse 
sentir o golpe à tão importante linhagem Lobo Gris.

— o que aconteceu? — perguntou raisa. — Como você soube que eu 
estava aqui? onde está Amon? Por que os Pântanos Gélidos não são mais 
seguros?

Byrne deu um passo para trás, recuando da chuva de perguntas. Ele indi-
cou a sala dos arreios e selas.

— vamos conversar ali.
Raisa se lembrou das damas ardeninas.
— Ah… tem uma coisa. Aquelas duas damas com quem eu estava con-

versando na taberna… Eu aceitei viajar com elas amanhã. vocês podem man-
dar alguém para avisar que meus planos mudaram?

Era covardia, ela sabia, mas estava cansada demais para lidar com a de-
cepção de Lady Esmerell.

— Corliss.
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Byrne fez sinal para um dos homens e o mandou voltar à taberna para dar 
a má notícia a Esmerell e Tatina.

Depois de abrir a baia de Ghost, raisa levou o cavalo para a sala dos ar-
reios e selas e o amarrou, depois pegou a sela e o bridão do suporte na parede.

Byrne entrou atrás dela e fechou a porta. observou raisa trabalhar por 
um momento.

— Esse não é o garanhão que Fiona Bayar montava na última vez que 
esteve em Fells?

raisa assentiu. Fiona trocava de cavalo como o irmão de namorada.
— eu peguei emprestado.
Ela puxou um banquinho e subiu para poder colocar a manta no dorso 

largo de Ghost.
— Eu gostaria de ouvir essa história — disse Byrne.
— você ia me contar a história de como veio parar aqui, capitão Byrne.
— Sim, Alteza. — Byrne inclinou a cabeça e cedeu: — Seu pai intercep-

tou uma mensagem que sugere que Lorde Bayar sabe onde vossa Alteza está e 
que mandou assassinos para matá-la.

— Ah — disse raisa, erguendo o olhar. — Certo. já sei sobre isso. Ele 
mandou quatro para vau de oden.

Byrne ergueu uma sobrancelha, o que fez raisa se lembrar tanto de 
Amon que seu coração pulou.

— E? — perguntou ele secamente.
— Eu matei um e Micah Bayar matou os outros três — respondeu 

Raisa.
— Micah? — perguntou Byrne, surpreso. — Por que ele…?
— parece que ele preferia se casar comigo a me enterrar — disse Raisa. 

— Ele me sequestrou na academia e estava me levando para Fells, para nos 
casarmos, quando fomos capturados pelo exército de Gerard Montaigne a ca-
minho de Tamron. Foi logo ao norte de vau de oden. Se Micah sobrevivesse, 
pensei que ele apostaria que eu ia voltar para a academia, em vez de ir para 
Fells. Portanto, é improvável que Lorde Bayar saiba onde estou agora.

— A mensagem era recente — disse Byrne, franzindo a testa. — Não sei 
se era sobre essa tentativa anterior.

É uma droga, pensou raisa, estremecendo, quando há tantas pessoas que-
rendo matá-la que mal dá para identificar todas. 

Byrne ergueu a sela de Ghost e a colocou no cavalo alto.
— Se quiser ir pegar suas coisas, eu termino de preparar o cavalo.
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raisa estava bem familiarizada com as técnicas dos Byrne para evitar si-
tuações e sabia quando estava sendo manipulada.

— O cabo Byrne me ensinou a cuidar do meu próprio cavalo — disse ela, 
se abaixando para prender a fivela inferior. — Quem mais sabe que você vinha 
atrás de mim?

Byrne pensou por um momento.
— Seu pai — disse ele. — E Amon. — o último nome soou cortado, 

como se ele estivesse arrependido de dizê-lo.
raisa se ergueu na ponta dos pés para poder olhar acima das costas de 

Ghost.
— Amon fez contato com você? Foi assim que você soube que devia vir 

para cá?
Byrne pigarreou.
— Quando você desapareceu de vau de oden, o cabo Byrne achou que 

talvez tivesse ido para casa, por vontade própria ou não. Ele pensou que você 
poderia pegar a rota ocidental, pois tinha ido por lá no outono. Mandou uma 
mensagem por um pássaro sugerindo que eu tentasse interceptar você aqui 
para evitar uma possível emboscada no Portão ocidental.

raisa percebeu que ele vinha aperfeiçoando aquela história havia um 
tempo.

— É mesmo? — disse ela. — Como ele soube que eu tinha sobrevivido? 
Deixamos uma confusão em vau de oden.

Ela colocou o bridão de Ghost enquanto o cavalo tentava cuspir o 
acessório.

— Ele… hã… teve um pressentimento — respondeu Byrne.
raisa riu. Ele não mentia melhor do que Amon.
— Se ele pensou que eu estaria aqui, por que não veio?
raisa puxou a correia para verificar se estava tão firme quanto deveria.
— Ele achou que eu chegaria mais rápido — disse Byrne, mudando o 

peso do corpo de uma perna para outra.
— Por quê? onde ele está agora? — perguntou raisa.
Byrne desviou o olhar.
— Não sei onde ele está agora.
— Bem, onde ele estava quando fez contato com você? — insistiu ela. 

— Não tínhamos pássaros em vau de oden para mandar mensagens a 
Fellsmarch.

— Ele estava em Corte de Tamron, Alteza — disse Byrne, como uma 
ostra finalmente se abrindo para exibir o que havia dentro.
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— Em Corte de Tamron! — raisa se empertigou, virando-se. — o que 
ele estava fazendo lá?

— Procurando você — disse Byrne. — Ele ouviu falar que você tinha 
ficado presa na luta entre o exército de Montaigne e um grupo de averiguação 
de Tamron. Achou que você talvez tivesse se refugiado na capital. Então, ele e 
o grupo foram até lá procurar por você.

raisa olhou para Byrne, o estômago se contraindo quando a certeza se 
espalhou.

— Ele ainda está lá, não está? — sussurrou ela. — E Gerard Montaigne 
cercou a cidade.

— É por isso que é importante irmos rápido, enquanto o príncipe de 
Arden ainda acredita que você está em Corte de Tamron — disse Byrne.

— o quê? Por que ele pensaria…?
— É uma longa história. — Byrne esfregou o queixo como se avaliasse se 

poderia evitar contá-la. — Montaigne ameaçou atacar a cidade se eles não se 
renderem. Se ele é mesmo capaz de fazer isso, ninguém sabe, mas o rei Markus 
parece convencido de que sim e, por isso, espalhou que você estava na cidade, 
na esperança de o príncipe de Arden não destruí-la com você lá. Agora, Mon-
taigne está exigindo que o rei Markus entregue você, senão vai executar todo 
mundo na cidade. Por isso, Markus mandou uma mensagem à rainha Marian-
na pedindo que enviasse um exército para resgatar você.

— Ele não tem medo de eu aparecer em algum lugar e provar que ele é 
um mentiroso? 

— o cabo Byrne disse a ele que você morreu na luta com a tropa de 
Montaigne. — Byrne fez uma careta. — Na verdade, foi o cabo Byrne quem 
sugeriu essa mentira a Markus depois de Montaigne cercar a cidade.

— Mas por que ele faria isso? — perguntou raisa, perdida.
— o cabo Byrne pensou que você ainda não tivesse atravessado a fron-

teira. E achou melhor que as pessoas que estavam atrás de você pensassem que 
estava em Corte de Tamron, e não aqui na fronteira. Por isso, ele e o grupo fi-
caram bem visíveis na cidade, para que qualquer espião trabalhando para Mon-
taigne ou para Lorde Bayar visse que integrantes da Guarda da rainha ainda 
estão lá e supusesse que você também está.

— Não — sussurrou raisa, andando de um lado para outro. — Ah, não. 
Quando Montaigne descobrir que foi enganado, vai ficar furioso. Não dá para 
saber o que vai fazer. — Ela parou e olhou para Byrne. — E a rainha? Ela vai 
enviar ajuda?
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— Considerando a situação em Fells agora, não podemos mandar ne-
nhum exército para Tamron — disse Byrne secamente. — Desestabilizaria 
uma situação frágil. Uma guerra pode começar em Fells a qualquer momento, 
dependendo do que acontecer com a sucessão.

— Mas… se minha mãe acredita que estou presa em Corte de Tamron 
— sussurrou raisa —, ela não enviaria um exército de qualquer jeito?

Na verdade, raisa não sabia qual era a resposta para essa pergunta.
— Eu falei para ela não arriscar, que você não estava lá — disse Byrne, os 

olhos cinzentos fixos nos dela.
— Mas… mas… mas… isso quer dizer que Amon… e todos os Lobos 

Gris… vão morrer lá — choramingou raisa. — De maneiras horríveis.
— Existe essa possibilidade — disse Byrne, baixinho.
— Possibilidade? Possibilidade? — Ela se colocou na frente de Byrne, as 

mãos fechadas. — Amon é seu filho! Como você pôde fazer isso? Como pôde?
— Amon tomou essa decisão para o bem da linhagem, como é o dever 

dele — disse Byrne. — Não vou questionar suas decisões.
raisa ficou na ponta dos pés e se inclinou na direção de Byrne, a fúria 

ressoando nos ouvidos e soltando sua língua.
— ele ao menos teve escolha? — Exigiu saber. — Ele me contou o que 

você fez com ele, a ligação mágica que o obrigou a assumir.
Byrne franziu a testa e esfregou o canto do olho com o polegar.
— É mesmo? Ele disse isso?
raisa não diminuiu o ritmo:
— ele ao menos ainda tem livre-arbítrio ou é obrigado a se sacrificar para 

salvar a maldita linhagem?
— Hum — disse Byrne, ainda irritantemente calmo. — Bem, eu diria 

que ele tem um pouco de livre-arbítrio, ou não teria lhe contado sobre a ligação 
entre rainhas e capitães.

— E quanto aos Lobos Gris? — perguntou raisa. — Eles tiveram 
escolha?

Ela pensou nos amigos entre os cadetes de Amon: Hallie, cuja filha de 2 
anos a esperava em Fellsmarch. Talia, que teria deixado a amada Pearlie em vau 
de oden. E o pobre Mick, que oferecera a raisa um alforje feito pelos clãs 
como consolo por ela ter perdido Amon Byrne.

Corte de Tamron está resistindo por mim, pensou ela. Era arrogância, ela 
sabia, pensar que a invasão de Tamron era por sua causa. Gerard Montaigne 
queria a riqueza de Tamron, um exército maior e um trono para ocupar. Ela era 
apenas a cereja do bolo, uma oportunidade de agregar Fells também.
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— Temos que ir atrás deles — disse raisa. — Tem que haver um jeito de 
tirá-los de lá. E se… se eu aparecesse e afastasse Montaigne? ou se me ofereces-
se para negociar? ou talvez haja um jeito de passar pelo cerco deles e…

raisa não acreditava que nada disso fosse funcionar, mesmo enquanto 
falava. E Byrne sabia que não funcionaria porque apenas olhou para ela, impas-
sível, até ela parar.

— Nem sabemos se ele ainda está na cidade e se ainda está vivo, Alteza 
— disse Byrne suavemente.

— Ele ainda está vivo. A ligação funciona para os dois lados. Eu saberia 
se ele estivesse morto.

— A cidade pode já ter caído — prosseguiu Byrne. — Como você acha 
que ele se sentiria se você seguisse para a capital e fosse capturada por  Montaigne, 
e todos os esforços dele fossem em vão?

incapaz de se controlar, raisa chutou a porta da salinha com força sufi-
ciente para rachá-la. Ghost balançou a cabeça e puxou os arreios. Lágrimas 
furiosas arderam nos olhos dela e desceram pelas bochechas quando ela se vi-
rou para Byrne.

— Amon Byrne é melhor do que você, melhor do que eu; valioso demais 
para ser desperdiçado, e você sabe disso — disse ela, com a voz trêmula. — Ele 
é… sempre foi… meu melhor amigo.

— Então confie nele — disse Byrne. — Se alguém conseguir sair daquela 
cidade, vai ser ele.

raisa limpou as lágrimas com a base das mãos.
— Capitão Byrne, se acontecer alguma coisa a Amon, eu nunca vou per-

doar você.
Byrne segurou os ombros dela com força, a luz dos lampiões iluminando 

seu rosto.
— o que você pode fazer por Amon agora é sobreviver — disse ele, com 

voz rouca e estranha. — Não deixe que eles vençam, Alteza.
raisa atravessou o pátio do estábulo na direção da taberna, a mente gi-

rando de preocupação com Amon e os Lobos Gris, ainda tentando bolar algum 
tipo de plano de resgate.

já passara da hora de fechar, e, com sorte, o salão estaria vazio. Ela arru-
maria seus poucos pertences e eles seguiriam caminho.

Quando olhou para a frente, viu Esmerell e Tatina correndo na direção 
dela pela chuva, levantando as saias do chão lamacento.

Que ótimo, pensou ela, revirando os olhos. Era disso que eu precisava.
Então, dois dos jogadores em quem raisa tinha reparado mais cedo saí-

ram pela porta dos fundos, correndo atrás das damas.
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A mente de raisa tentou entender o que estava vendo e chegou a uma 
conclusão rápida. os homens eram ladrões, afinal, e deviam ter visto a bolsa 
que as ricas damas ardeninas mostraram.

— Cuidado, atrás de vocês! — gritou raisa, disparando na direção delas, 
já sacando a adaga.

As mulheres não olharam para trás, apenas apertaram o passo, correndo 
mais rápido do que raisa esperaria. os jogadores estavam gritando alguma 
coisa no caminho. Alguma coisa que raisa não conseguia entender. Ela ouviu 
a porta do estábulo se abrir e gritos e passos fortes atrás dela.

— vão para trás de mim! — gritou ela quando as mulheres estavam mais 
próximas.

Mas alguma coisa a atingiu e a derrubou de lado no chão. raisa rolou e 
se levantou a tempo de ver as mulheres ardeninas serem derrubadas pelos 
jogadores.

Edon Byrne agarrou os ombros de raisa com firmeza e a segurou 
rapidamente.

Ela demorou um tempo para recuperar o fôlego e conseguir falar.
— o que está fazendo? — perguntou ela, lutando para se soltar.
Estava encharcada, suja de lama e tremendo, os dentes batendo.
Lentamente, os guardas se desemaranharam e ficaram de pé. As mulheres 

estavam caídas de costas, imóveis, com sangue e chuva encharcando seus vesti-
dos caros.

Mortas pelos jogadores.
— Bom trabalho — disse Edon Byrne rudemente, assentindo para 

eles. — Mas, da próxima vez, não deixem que cheguem tão perto da princesa 
herdeira.

os jogadores puxaram as espadas e as limparam nas saias volumosas das 
mulheres. Um deles se ajoelhou e as revistou com eficiência. Encontrou três 
facas e uma pequena foto emoldurada. ele olhou a foto e a entregou em silên-
cio para Raisa.

Era um retrato da princesa, feito para o rebatizado dela.
Byrne chutou alguma coisa para longe dos dois corpos, se abaixou e a 

pegou com dois dedos.
Era uma adaga, delicada, feminina e mortalmente afiada.
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