
A magia e o mago devem estar em equilíbrio.
Em si, a magia é caos. O mago deve ser calmo.
Um eu fraturado é um recipiente fraco para o poder,
vertendo-o de todas as fissuras sem norte ou medida.
– Tieren Serense, Sumo-sacerdote do Santuário de Londres
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I

O MAR ARNESIANO

Delilah Bard encontrava sempre sarilhos.
Na sua opinião, era preferível a deixar que eles a encontrassem. 

Porém, enquanto flutuava em pleno oceano num esquife para dois, des-
provida de quaisquer remos ou objetos que não as cordas que lhe pren-
diam os pulsos, começava a duvidar.

Naquela noite sem luar, o mar e os céus espelhavam a escuridão 
estrelada que se alongava no infinito. Somente o ondular sob o barco 
oscilante marcava a diferença entre cima e baixo. Outrora, aquele movi-
mento infinito despertaria em Lila a emoção de se encontrar no centro 
do universo.

Agora, ali à deriva, dava-lhe vontade de gritar.
Em vez disso, semicerrou os olhos na direção da luz cintilante ao 

longe, de um tom vermelho, proveniente das lanternas da embarcação, 
que se destacava da das estrelas, e contemplou o navio – o seu navio – 
afastar-se numa trajetória lenta, embora inquestionável, para longe.

Uma vaga de pânico subiu-lhe pela garganta, mas engoliu-a.
O meu nome é Delilah Bard, pensou, as cordas rasgando-lhe os pul-

sos. Sou ladra, pirata e viajante. Atravessei três mundos e sobrevivi. 
Derramei sangue de realeza e senti magia nas mãos. E um barco cheio 
de homens não me chega aos calcanhares. Não preciso de ninguém.

Não existe ninguém como eu.
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Revigorada, virou costas ao navio e enfrentou a noite com o olhar.
Podia ser pior, ponderou, mesmo antes de sentir a água fria nas botas 

e baixar os olhos na direção de um buraco no casco. Não era grande, 
pelo menos isso. Mas o seu diminuto tamanho não a consolava. O mais 
pequeno buraco tarde ou cedo afunda qualquer barco.

Lila resmungou e pousou os olhos na corda áspera que lhe prendia os 
pulsos, grata pelos patifes não lhe terem atado as pernas. Estava, porém, 
presa naquele vestido detestável. Uma frágil engenhoca comprida e verde, 
com demasiado tule e uma cintura tão apertada que mal conseguia res-
pirar. Mas por que raio se sujeitavam as mulheres àquilo?

A água subia, centímetro a centímetro, e Lila concentrou-se a custo. 
Inspirou o mais que conseguiu naquele vestido e analisou os seus escassos 
pertences, cada vez mais ensopados: um barril de cerveja (um presente 
de despedida), três facas (todas escondidas), meia dúzia de foguetes de 
sinalização (uma cedência do homem que a deixara à deriva), o vestido 
(para o inferno com ele) e os conteúdos que se encontravam entre as 
saias e nos bolsos (necessários, se quisesse levar a melhor).

Pegou num dos foguetes. Semelhantes a fogo de artifício, brilhavam 
com luzes coloridas quando friccionados em alguma superfície. Embora 
pouco intensa, a luz seria forte o suficiente para fender a escuridão como 
uma faca. Os foguetes durariam quinze minutos e cada cor tinha o seu 
significado em mar aberto: amarelo assinalava um navio que se afunda; 
verde, enfermidade a bordo; branco, um problema não especificado; e 
vermelho, piratas.

Tinha um de cada cor. Os dedos dançaram por cima deles enquanto 
ponderava as opções. Vendo a água subir, decidiu-se pelo amarelo. 
Segurou-o com ambas as mãos e friccionou-o contra o costado interior 
do pequeno barco.

Uma luz repentina e ofuscante dividiu o mundo em dois: o branco-
-dourado violento do foguete e o negro denso da escuridão em redor. 
Por instantes, Lila praguejou e conteve as lágrimas, afastando o objeto 
do rosto. De seguida, começou a contar. Quando os olhos finalmente se 
acomodaram, a luz vacilou, piscou e desfez-se. Olhou em volta, mas não 
encontrou navio algum no horizonte. A água dentro do barco continuava 
a subir, lentamente, chegando-lhe agora a meio das botas. Pegou no 
segundo foguete – branco, para qualquer problema – e, protegendo os 
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olhos, roçou-o na madeira. Contou os minutos enquanto esquadrinhava 
o horizonte na esperança de encontrar sinais de vida.

– Vá lá – sussurrou. – Vá lá, vá lá, vá lá...
As palavras esfumaram-se sob o silvo do foguete, quando este mor-

reu, mergulhando-a uma vez mais na escuridão.
Lila rangeu os dentes.
A julgar pelo nível da água naquele pequeno barco, tinha quinze 

minutos – o tempo de um foguete – até se ver em verdadeiro perigo.
Naquele instante, algo serpenteou pelo casco do esquife de madeira. 

Algo com dentes.
Se Deus existe, pensou, um corpo celestial, um poder divino, qual-

quer coisa nos céus – ou nos infernos – que deseje ver-me viver mais 
um dia, seja por pena ou diversão, agora seria uma excelente altura 
para interceder.

Pegou no foguete vermelho – o que indicava piratas – e acendeu-o, 
inundando a noite com uma inquietante luz carmesim. Por momentos, lem-
brou-se do rio Isle, em Londres. Não na sua Londres – se tal lugar monótono 
alguma vez lhe pertencera – nem na Londres terrivelmente pálida, res-
ponsável por Athos, Astrid e Holland. A Londres dele. A Londres de Kell.

A imagem do mago surgiu diante dela com a força de uma chama.  
O cabelo castanho-arruivado, a ruga entre os olhos: um azul, outro negro. 
Antari. Rapaz mágico. Príncipe.

Lila voltou o olhar para a luz vermelha, tentando queimar tal visão. 
Naquele momento, havia coisas mais importantes com que se preocupar. 
A água continuava a subir. O foguete morria. As sombras voltavam a 
envolver o barco.

No instante em que a luz vermelha começou a fraquejar, Lila avistou-o.
Surgiu do nada – uma gavinha de névoa na superfície do mar – e 

depressa se transformou no espectro de um navio. As velas reluzentes 
e o casco polido e negro refletiam a noite. As lanternas a bordo eram 
pequenas e incolores, facilmente passando por estrelas. Só ganhou niti-
dez quando se aproximou o suficiente para que a luz moribunda do 
foguete dançasse sobre as superfícies refletoras. Ora, nesse momento, 
já se encontrava quase em cima dela.

À luz crepitante do foguete, Lila conseguiu ler o nome do navio, 
pincelado numa tinta resplandecente ao longo do casco. Is Ranes Gast.
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O Ladrão de Cobre.
Os olhos esbugalharam-se-lhe de espanto e alívio. Um ligeiro sorriso 

aflorou-lhe aos lábios, depressa desaparecendo num semblante mais ade-
quado: uma expressão que pairava entre a gratidão e a súplica, tingida 
de uma esperança cautelosa.

A chama vacilou e extinguiu-se, mas o navio já se encontrava a seu 
lado e conseguia ver as caras dos homens que se inclinavam na amurada.

– Tosa! – gritou em arnesiano, erguendo-se cuidadosamente para não 
balançar o pequeno esquife.

Socorro. A vulnerabilidade nunca lhe fora natural, mas fez o possível 
para a imitar enquanto os homens a olhavam, presa naquele barco ala-
gado, os pulsos amarrados e num vestido verde ensopado. Lila sentia-se 
ridícula.

– Kers la? – perguntou um, mais para os outros do que para ela. 
Que é isto?

– Um presente? – exclamou outro.
– Vais ter de partilhar – murmurou um terceiro.
Outros homens trocaram palavras menos agradáveis, e Lila pôs-se 

tensa, agradecida por aqueles sotaques estarem demasiado enlameados 
e cobertos de espuma para conseguir discernir todas as palavras, mesmo 
que lhes compreendesse o significado.

– Que fazes aí em baixo? – perguntou um, a pele tão negra que a sua 
silhueta se fundia com a noite.

O arnesiano de Lila estava longe de perfeito, mas quatro meses no 
mar, rodeada de gente que não falava inglês, haviam decerto contribuído 
em muito para o melhorar.

– Sensan – respondeu. Afundo-me. A réplica arrancou uma gargalhada 
à tripulação, que, contudo, não parecia ter pressa em içá-la para o convés. 
Lila levantou as mãos para que conseguissem ver a corda.

– Dava-me jeito alguma ajuda – disse devagar, as palavras já prati-
cadas.

– Dá para ver – retorquiu o homem.
– Quem deita borda fora coisa tão bela? – proferiu outro.
– Se calhar já não tem nada para dar.
– Nã.
– Ó, rapariga, falta-te alguma parte aí por baixo?
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– É melhor confirmarmos!
– Para quê toda esta gritaria? – ribombou uma voz. Segundos depois, 

um homem magro como um espeto, de olhar profundo e entradas no 
cabelo, surgiu na amurada. Os restantes afastaram-se, deferentes, e ele 
agarrou a balaustrada e baixou o olhar para Lila, percorrendo-lhe o corpo, 
do vestido à corda, passando pelo barril e pelo barco.

O capitão, supôs ela.
– Parece estar em apuros – exclamou ele. Não levantou a voz, mas 

tal não foi preciso. A pronúncia arnesiana era sincopada, mas clara.
– Que perspicaz – replicou a rapariga, incapaz de se conter. Aquela 

insolência era um risco, mas se havia algo que sempre soubera fazer era 
ler as pessoas. Não tardou que o homem delgado sorrisse.

– O meu navio foi tomado – continuou. – Este onde me encontro não 
durará muito, como pode ver...

– Se calhar – interrompeu-a ele –, será mais fácil conversarmos a 
bordo?

Lila aquiesceu, aliviada. Começava a temer que zarpassem, dei-
xando-a à sua mercê. O que, a julgar pelos tons obscenos e os olhares 
ainda mais lascivos, talvez não fosse tão mau quanto isso. Porém, ali em  
baixo, não tinha nada e no barco sempre poderia conseguir uma opor-
tunidade.

Pelo costado, lançaram uma corda, cuja ponta com o contrapeso 
aterrou na água junto aos seus pés. Lila pegou nela e usou-a para apro-
ximar o pequeno barco do navio, onde tinha sido arriada uma escada. No 
entanto, antes que conseguisse subir, dois homens aterraram no esquife, 
levando-o a afundar-se consideravelmente mais depressa. Nenhum dos 
dois pareceu preocupado. Enquanto um tratava de transportar o barril de 
cerveja, o outro, para consternação de Lila, pegou-lhe ao colo. Lançou-a 
por cima do ombro e foi preciso todo o seu autocontrolo – que nunca fora 
muito – para não lhe pregar uma faca nas costas, em particular quando 
lhe sentiu as mãos subir-lhe pela saia.

Lila cravou as unhas nas palmas da mão e, quando o homem final-
mente a pousou junto ao barril, no convés do navio, estas ostentavam 
oito meias-luas.

– Mais pesada do que parece – murmurou ele. – E de macia tem 
pouco.
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– Filho da mãe – rosnou-lhe ela, entredentes, em inglês. O homem 
piscou-lhe o olho e sussurrou algo sobre ser macia onde importava. Lila 
prometeu de si para si matá-lo. Lentamente.

Quando se endireitou, deu consigo no meio de um círculo de mari-
nheiros.

Não. Não eram marinheiros, de todo.
Piratas.
Encardidos, marcados por sal e sol, a pele escurecida e as roupas 

desbotadas, cada um tinha uma faca tatuada na garganta. A marca dos 
piratas d’O Ladrão de Cobre. Contou sete à sua volta, mais cinco que 
tratavam do cordame e das velas, e supôs que outra meia dúzia estivesse 
debaixo do convés. Dezoito. Vinte, em números redondos.

O homem magro saiu do círculo e aproximou-se.
– Solase – exclamou, abrindo os braços. – O que os meus homens 

têm em coragem falta-lhes em maneiras.
Ergueu as mãos e pousou-as nos ombros do vestido verde. Tinha 

sangue sob as unhas.
– Está a tremer.
– Tive uma má noite – afirmou ela, passando o olhar pela tripulação 

e desejando que não piorasse.
O homem delgado sorriu, a boca curiosamente cheia de dentes.
– Anesh – disse. – Agora está em boas mãos.
Lila conhecia o suficiente da tripulação d’O Ladrão de Cobre para 

saber que era mentira, mas fingiu-se ignorante.
– E a quem pertencem tais mãos? – perguntou, enquanto a figura 

esquelética lhe pressionava os lábios gretados contra os nós dos dedos, 
ignorando a corda ainda presa aos pulsos.

– Baliz Kasnov – disse ele. – Capitão ilustre d’O Ladrão de Cobre.
Perfeito. Kasnov era uma lenda no mar Arnesiano. A tripulação, 

pequena, mas ágil, ficara conhecida por abordar navios e cortar gargan-
tas nas horas mais sombrias antes do amanhecer, fugindo com o saque e 
deixando para trás corpos a apodrecer. O homem podia parecer faminto, 
mas tinha um apetite voraz no que tocava a tesouros, em particular aque-
les que se podiam beber. Lila soubera que O Ladrão de Cobre zarpava 
rumo à costa norte de uma cidade chamada Sol, com o fito de emboscar 
os donos de uma carga particularmente avultada de um belo licor.
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– Baliz Kasnov – disse, pronunciando o nome como se o desconhecesse.
– E a menina? – insistiu ele.
– Delilah Bard – afirmou. – Anteriormente do Peixe Dourado.
– Anteriormente? – inquiriu Kasnov enquanto os seus homens, 

decerto aborrecidos por Lila ainda ter roupa no corpo, tamborilavam os 
dedos no barril.

– Muito bem, menina Bard – continuou, entrelaçando os braços nos 
dela como quem conspira. – Porque não me conta como foi parar àquele 
pequeno barco? O mar não é lugar para tão jovem e esbelta donzela.

– Vaskens – respondeu. Piratas. Disse-o como se não imaginasse que 
tal fosse aplicável à presente companhia. – Roubaram-me o navio. Foi 
um presente de casamento do meu pai. Íamos navegar até Faro, zarpámos 
há duas noites. Mas surgiram do nada, invadiram o Peixe Dourado...

Tinha o discurso preparado. Não só as palavras, mas as pausas.
– Eles... mataram-me o marido. O meu capitão. Quase todos.
Foi aí que Lila deslizou para o inglês.
– Aconteceu tão depressa... – interrompeu-se, como se a troca de 

idioma houvesse sido puro acidente.
Mas a atenção do capitão fora fisgada, qual peixe num anzol.
– De onde é?
– Londres – afirmou, o sotaque agora mais claro. Um murmúrio 

percorreu a tripulação. Lila continuou, empenhada em concluir a histó-
ria. – O Peixe era pequeno, mas precioso. Provido de mantimentos para 
um mês. Comida, bebida... dinheiro. Como disse, um presente. E agora 
está perdido.

Mas não estava, ainda não. Olhou para lá da amurada. O navio era 
uma mancha de luz no horizonte distante. Parara e parecia aguardá-los. 
Os piratas seguiram-lhe o olhar, famintos.

– Quantos homens? – perguntou Kasnov.
– Suficientes – retorquiu ela. – Sete, oito?
Os piratas sorriram avidamente, e Lila sabia o que lhes passava pela 

cabeça. Eram duas vezes mais, num navio que se escondia como uma 
sombra na escuridão. Se conseguissem chegar àquele prémio fugaz... Lila 
sentia o olhar profundo de Baliz Kasnov. Devolveu-lho e questionou-se, 
despreocupadamente, se ele saberia magia. A maioria dos navios estava 
encantada com diferentes feitiços – coisas que tornavam a vida mais 
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segura e conveniente –, mas ficara surpreendida ao descobrir que quase 
ninguém no mar revelava inclinação para as artes elementais. Alucard 
explicara-lhe que a aptidão mágica era uma competência valorizada e que 
uma verdadeira afinidade abria as portas para um emprego bem remu-
nerado em terra. Os magos que viviam no mar quase só se focavam nos 
elementos mais revelantes, como a água e o vento, e apenas uns poucos 
conseguiam virar marés. De qualquer maneira, quase todos preferiam 
usar o aço à moda antiga. Lila simpatizava com a ideia, pois ela própria 
trazia várias peças escondidas pelo corpo.

– Porque a pouparam? – perguntou Kasnov.
– Terão poupado? – desafiou Lila.
O capitão passou a língua pelos lábios. Já decidira o que fazer com 

o navio. Lila já o percebera. Agora, ponderava no que fazer com ela.  
Os Ladrões de Cobre não eram conhecidos pela sua misericórdia.

– Baliz... – disse um dos piratas, um homem com a pele mais escura 
do que os restantes. Apertou o ombro do capitão e sussurrou-lhe ao 
ouvido. Lila conseguiu perceber algumas das palavras murmuradas. 
Londrinos. Ricos. E resgate.

Os lábios do capitão esboçaram um sorriso lento.
– Anesh – retorquiu com um aceno da cabeça, antes de se dirigir ao 

resto da tripulação. – Içar as velas! Rumo a sul por oeste! Temos um 
peixe dourado para apanhar.

O ribombar dos homens foi a única confirmação.
– Cara menina – disse Kasnov, encaminhando Lila até aos degraus. 

– Teve uma noite muito dura. Permita-me conduzi-la até aos meus apo-
sentos, onde ficará, sem dúvida, mais confortável.

Atrás dela, ouviu os sons do barril ser aberto e da cerveja a ser vertida. 
Lila sorriu enquanto o capitão a levava ao convés inferior.

*

Kasnov não se demorou, graças a deus.
Deixou-a nos aposentos, a corda ainda enrolada aos pulsos, e desa-

pareceu, trancando a porta atrás de si. Para seu alívio, só avistara três 
homens no convés inferior, o que significava que havia quinze a bordo 
d’O Ladrão de Cobre.
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Lila empoleirou-se na borda da cama do capitão e contou até dez, 
vinte, e, depois, trinta. Por cima, ouvia o som de passos enquanto o navio 
cortava as águas aproximando-se da sua embarcação. Nem se deram ao 
trabalho de a revistar, atitude que achou um pouco arrogante. Enquanto 
pensava nisso, tirou uma faca da bota e, num movimento simples e já 
praticado, girou a arma na mão e cortou as cordas, que caíram ao chão 
enquanto massajava os pulsos, uma melodia a passar-lhe pelos lábios. 
Uma cantiga sobre Sarows, um fantasma que se dizia assombrar navios 
errantes pela noite.

Como sabes que o Sarows está a chegar?
(A chegar, a chegar, a chegar a bordo?)
Lila agarrou na cintura do vestido com ambas as mãos e rasgou-a. 

A saia desfez-se, revelando umas calças negras e justas – com coldres 
que embainhavam uma faca acima de cada joelho –, enfiadas dentro das 
botas. Pegou na lâmina e, deslizando-a pelas costas do corpete, rasgou 
os laços para respirar.

Quando o vento esmorece mas ainda o ouves,
(O ouves, na cabeça, no sangue, nos ossos.)
Atirou a saia verde para a cama e cortou-a da bainha esfarrapada à 

cintura. Escondidos sob o tule, estavam meia dúzia de cones finos que 
passavam pela armação da saia e lembravam foguetes, mas que eram 
nenhum dos dois. Lila enfiou a lâmina dentro da bota e pegou nos cones.

Quando a maré se detém, mas o navio segue caminho
(Segue caminho, segue sozinho, segue para longe.)
No convés superior, ouviu-se um baque, lembrando um peso morto. 

Depois outro, e outro, conforme a cerveja fazia efeito. Lila pegou num 
pedaço de tecido negro, esfregou carvão num dos lados e atou-o sobre 
o nariz e a boca.

Quando a lua e as estrelas se escondem da escuridão,
(Da escuridão que não é solitária, não é.)
(Da escuridão que não é solitária.)
A última coisa que retirou bem de dentro das dobras da saia verde 

foi a sua máscara. Uma peça em pele tingida de negro, simples, não 
fossem os chifres que espiralavam por cima das sobrancelhas com uma 
graça estranha e ameaçadora. Pousou-a no nariz e deu-lhe um nó atrás.

Como sabes que o Sarows está a chegar?
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(A chegar, a chegar, a chegar a bordo?)
Num dos cantos da cabine do capitão repousava um espelho, gasto 

pelo tempo. Estudou o seu reflexo no instante em que se ouviam passos 
nas escadas.

Pois não irás, não irás, nunca irás vê-lo chegar,
(Nunca irás vê-lo chegar.)
Sorriu a coberto da máscara. Então, voltou-se e encostou-se à parede. 

Friccionou o cone na madeira, como fizera com os foguetes. Porém, ao 
contrário destes, o objeto não emitiu qualquer luz, apenas nuvens de 
fumo pálido.

Instantes depois, a porta do capitão abriu-se com um estrondo, mas 
os piratas tinham chegado demasiado tarde. Lila atirou o cone fumegante 
para o meio da divisão e ouviu pés tropeçarem e homens tossir mesmo 
antes de aquela droga os forçar a desmaiar.

Dois já estão, pensou Lila, passando por cima dos corpos.
Faltam treze.


