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Nem todo poder pode ser controlado...

PRÓLOGO
Cem anos antes

Era seu sonho favorito.
A adaga dourada estava diante de Valia, sobre uma almofada de
veludo. Bela. Poderosa. Fatal. Ela a pegou e sentiu o cabo dourado frio
como gelo junto à pele. Pensar na magia negra de sangue contida nela,
contida apenas pelos símbolos dos elementia gravados na superfície da
lâmina, provocava-lhe um arrepio na espinha.
Aquela arma continha magia que podia ser utilizada para moldar
o mundo como ela quisesse. Sem conflito, sem disputa, sem dor. Suas
decisões, seu reino… — tudo.
Com aquela lâmina nas mãos, todos a idolatrariam e a amariam.
Sim, era seu sonho favorito — uma pedra preciosa brilhando em
uma caverna profunda e escura de pesadelos. E ela se permitiu desfrutar cada momento.
Pelo menos até Timotheus decidir interromper.
O imortal levou a mente inconsciente de Valia para um campo de
grama verde e flores silvestres — uma mudança brusca em relação ao
gelo e à neve ao redor de seu pequeno chalé isolado nas montanhas ao
norte de Limeros.
No sonho, ela podia sentir o cheiro doce de pólen e o calor do sol
na pele.
Ela encarou os olhos dourados de Timotheus. Ele tinha mais de
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mil anos, mas conservava o rosto e o corpo de um belo homem de vinte e poucos. Tinha a mesma aparência desde seu surgimento, criado
a partir dos próprios elementos, um dos primeiros seis imortais cuja
missão era proteger a Tétrade e vigiar o mundo dos mortais.
Vê-lo a deixava igualmente irritada e apavorada.
— O fim está chegando — Timotheus disse.
As palavras dele suscitaram um arrepio no meio da espinha de
Valia.
— Quando? — ela perguntou com o máximo de calma que conseguiu. Timotheus estava a apenas dois passos dela no campo de flores
coloridas.
— Não sei ao certo — ele respondeu. — Pode ser amanhã. Pode
ser daqui a algumas décadas.
A irritação se sobrepôs ao pavor.
— Sua cronologia não é nada confiável. Por que está me perturbando com essa bobagem? Não me importa o que vai acontecer nem
quando.
Ele franziu os lábios, analisando-a com cuidado antes de responder.
— Porque sei que você se importa. Que sempre se importou.
O imortal a conhecia muito melhor do que ela gostaria.
— Você está errado, Timotheus. Como sempre.
Ele balançou a cabeça.
— Mentir nunca foi sua melhor habilidade, minha velha amiga.
O maxilar de Valia ficou tenso.
— Eu estava tendo um sonho maravilhoso antes de ser interrompida por você. Diga logo o que veio dizer, pois eu gostaria de voltar
a ele.
Ele franziu a testa enquanto a estudava. Sempre analisando, sempre observando. O imortal era irritante. Mais do que os outros.
— As linhas cada vez mais profundas em seu rosto a levaram a
alguma epifania sobre a vida? — ele perguntou.
12

Valia se ofendeu com a menção à sua juventude perdida. Ela tinha
quebrado o último espelho em seu chalé no dia anterior, odiando a
mulher envelhecida que ele refletira.
— Sua tendência a falar por meio de enigmas nunca foi sua característica mais cativante, Timotheus.
— E a falta de empatia nunca foi a sua.
Ela deu uma risada fria e irritadiça como um metal atingindo o
chão congelado.
— Você me culpa por isso?
Ele arqueou uma sobrancelha enquanto caminhava vagarosamente em círculos ao redor dela. Em vez de acompanhar seus movimentos,
ela se concentrou em observar um aglomerado de margaridas amarelas à sua esquerda.
— Você tem outro nome agora — ele disse. — Valia.
Ela ficou tensa.
— Sim.
— Um nome novo não muda nada.
— Eu discordo.
— Eu devia ter visitado seus sonhos anos atrás. Peço desculpas
pela minha negligência. — O olhar dele foi parar na mão esquerda
dela. — Acredito que isso a perturbe mais do que as rugas em seu rosto.
O rosto dela ficou quente diante daquela observação indelicada, e
ela enfiou a mão estranhamente deformada dentro do bolso do manto.
— Uma leve magia do ar pode fazer maravilhas para ocultar isso
durante o dia.
— De quem ainda se esconde? Você escolheu uma vida de solidão.
— Isso mesmo — Valia sibilou. — A vida é minha, a escolha é
minha. E nada disso é da sua conta. E o que importa? Se o fim está
próximo, como você diz, amanhã ou daqui a um século, que seja. Que
o mundo acabe. Ele todo! Agora vá embora. Meus sonhos são privados. Minha vida é privada, e gosto dela assim.
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A voz vacilou no final, e Valia torceu para que ele não tivesse notado.
— Trouxe um presente para você — ele disse depois de um longo
momento de silêncio. — Uma coisa que achei que pudesse querer.
Timotheus segurava um fragmento achatado e irregular de rocha
preta e brilhante.
Valia observou o objeto, em choque. Era a Adaga Obsidiana —
uma arma mágica ancestral de possibilidades de uso ilimitadas.
— Você sabe o tipo de magia que isso lhe possibilitaria exercer —
ele disse. — E como pode ajudar.
Sem fôlego, ela só conseguiu assentir com a cabeça.
Valia tentou pegá-la, primeiro com a mão amaldiçoada e depois
com a boa. Tinha medo de tocá-la, de ceder à esperança que aquilo lhe
dava depois de tantos anos de um desespero crescente.
Então veio a hesitação.
— O que você quer em troca? — ela perguntou em voz baixa.
— Um favor — Timotheus respondeu. — Que você vai fazer sem
exigir explicações quando chegar o dia.
Ela franziu a testa.
— Se o fim está chegando, você tem um plano? Já contou aos outros? E Melenia? Sei que ela pode ser terrivelmente vaidosa e egoísta,
mas também é poderosa, esperta e implacável.
— Ela é. Todo dia ela me faz lembrar de uma outra pessoa. Alguém perdido para nós há muitos anos.
Valia se concentrou nas margaridas de novo, não querendo encarar os olhos inquisidores do imortal.
— Melenia é mais útil para você do que eu jamais serei.
Quando ela se obrigou a olhar para Timotheus, não encontrou
respostas em seus olhos dourado-escuros.
— Um favor — ele repetiu. — Aceita ou não?
Sua necessidade de respostas imediatas diminuiu quando uma ga14

nância familiar surgiu dentro dela, forte demais para ser deixada de
lado. Ela precisava daquele presente, precisava dele para fortalecer sua
magia, que estava desaparecendo, e recuperar a juventude e a beleza.
Para ajudá-la a controlar o que ainda podia na existência que parecia
incontrolável.
A Adaga Obsidiana tinha apenas uma fração do poder da adaga
dourada com que Valia sonhava e que desejava mais do que tudo. Mas
ela sabia que precisava daquilo. Desesperadamente.
Talvez o passado não importasse mais.
Apenas a magia importava. Apenas a sobrevivência importava.
Apenas o poder importava, não interessava como ela o conseguiria.
Finalmente, Valia pegou a Adaga Obsidiana das mãos de Timotheus. Sentir o peso dela foi um grande conforto depois de tantos anos
de dor e luta.
— Sim, Timotheus — ela disse sem hesitar. — Eu aceito.
Ele assentiu.
— Sou grato a você. Sempre.
Em seguida, o imortal e o mundo de sonho para o qual ele a havia
trazido viraram escuridão. Quando Valia acordou, deitada em seu pequeno chalé com o fogo da lareira reduzido a brasas incandescentes, o
cabo irregular da lâmina ainda estava em sua mão.
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JONAS
paelsia
“Você não pode fugir do seu destino.”
Jonas levantou tão rápido do chão de madeira que se sentiu tonto.
Desorientado, mas com a adaga em punho, ele analisou o pequeno
cômodo para localizar exatamente o que o havia acordado de seu sono
profundo.
Mas não havia nada além de uma linda princesa com longo cabelo preto dormindo no pequeno chalé. Uma bebezinha estava ao lado
dela, enrolada em um pedaço de tecido rasgado do manto de Jonas na
noite anterior.
Os olhos da recém-nascida estavam bem abertos e fixos em Jonas.
Olhos violeta. Brilhantes… como joias resplandecentes.
Ele recuperou o fôlego. O quê…?
Lucia gemeu baixo enquanto dormia, fazendo-o desviar a atenção
da bebê por um instante. Quando Jonas voltou a observá-la, os olhos
dela estavam azul-celeste como os da mãe, e não mais violeta.
Jonas balançou a cabeça para organizar as ideias.
Lucia soltou outro gemido durante o sono.
— Pesadelos, princesa? — Jonas murmurou. — Não posso dizer
que estou surpreso, depois do que passamos ontem à noite.
A viagem deles para ir até o pai e o irmão de Lucia tinha sido
interrompida quando a princesa deu à luz durante uma tempestade.
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Jonas logo encontrou um quarto em uma hospedaria paelsiana para
que Lucia pudesse se recuperar antes que seguissem viagem.
Ela se mexeu sob as cobertas, franzindo a testa.
— Não… — ela sussurrou. — Por favor, não… não…
A vulnerabilidade inesperada na voz dela o afligiu.
— Princesa… acorde — disse Jonas, dessa vez mais alto.
— Você… não pode… Não… Eu… eu não vou deixar…
Sem pensar, ele se sentou na beira da cama.
— Lucia, acorde.
Quando ela não respondeu, Jonas a segurou pelos ombros e a balançou com cuidado.
No instante seguinte, Jonas já não estava mais no pequeno quarto.
Estava parado no meio de um vilarejo, e o mundo estava em chamas.
As labaredas eram altas como as Montanhas Proibidas, e seu calor,
instantâneo e abrasador junto à pele de Jonas. As dolorosas chamas
não crepitavam como as de uma fogueira, mas guinchavam como uma
fera odiosa dos lugares mais obscuros das Terras Selvagens. Através
da destruição, Jonas observava aturdido enquanto casas e propriedades rurais pegavam fogo — pessoas pediam ajuda e clemência antes
que as chamas as devorassem por inteiro, não deixando nada além de
cinzas escuras no lugar.
Jonas ficou paralisado. Ele não podia gritar nem fugir da dor ardente. Só podia observar, em choque, o fogo destruidor começar a formar algo reconhecível: um homem gigantesco, monstruoso. A criatura
de fogo observava outra figura, uma garota com um manto, parada
diante dele como se o desafiasse.
— Finalmente está vendo a verdade, pequena feiticeira? — a criatura resmungou, cada palavra como o golpe de um chicote de fogo. —
Esse mundo é imperfeito e indigno, assim como todos os mortais. Vou
acabar com toda essa fraqueza!
— Não! — O capuz do manto da garota caiu, revelando seu cabe17

lo escuro e esvoaçante. Era Lucia. — Não vou deixar você fazer isso.
Vou impedi-lo!
— Você vai me impedir? — A criatura começou a rir e abriu os
braços flamejantes. — Mas foi você que tornou tudo isso possível! Se
não tivesse me despertado depois de todos esses séculos, nada disso
estaria acontecendo.
— Eu não despertei você — ela disse, com o tom um pouco incerto. — O ritual com Ioannes… sim, eu despertei os outros. Mas você…
você é diferente. É como se tivesse despertado a si mesmo.
— Você subestima o alcance de sua magia, de sua própria existência. Melenia sabia disso. Por isso ela a invejava, assim como invejava
Eva. Talvez por isso a quisesse morta depois que você servisse a seu
propósito. Assim como sua mãe a queria morta.
Lucia cambaleou para trás, afastando-se dele, como se as palavras
fossem golpes físicos.
— Minha mãe temia minha magia. — Ela desviou seu rosto do
monstro por tempo suficiente para Jonas ver as lágrimas escorrendo.
— Eu devia tê-la deixado me matar!
— Sua vida mortal é a única que ainda valorizo, pequena feiticeira. Assuma seu lugar de direito ao meu lado, e juntos vamos dominar
o universo.
Lucia encarou o deus do fogo por um instante, em silêncio.
— Eu não quero isso.
O deus do fogo riu.
— Está mentindo, pequena feiticeira, principalmente para si mesma. O poder supremo é tudo o que qualquer mortal deseja. Você permitiria que sua família, seus amigos e até mesmo sua própria filha fossem destruídos se isso significasse que obteria o poder. Aceite, pequena
feiticeira. Pequena deusa.
Trêmula, Lucia cerrou os punhos ao lado do corpo e gritou:
— nunca!
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O som ensurdecedor paralisou o deus do fogo. No instante seguinte, ele explodiu em um milhão de cacos azuis que, ao cair, revelaram o quarto da hospedaria. E a garota dormindo na pequena
cama.
Os cílios escuros de Lucia tremulavam. Ela abriu os olhos e encarou Jonas.
— Que… que droga eu acabei de ver? — Jonas perguntou com
a voz grossa. — Foi apenas um sonho? Ou foi uma visão do futuro?
— Você estava dentro da minha cabeça — ela sussurrou. — Como
isso é possível?
— Eu… não sei.
Ela arregalou os olhos.
— Como você ousa invadir minha privacidade desse jeito?
— O quê?
De repente Jonas se viu no ar, como se uma grande mão invisível o
tivesse jogado para longe da cama. Ele se chocou contra a parede com
força e caiu no chão com um gemido.
A bebê começou a chorar.
Lucia pegou a criança nos braços, os olhos brilhantes repletos de
indignação.
— Fique longe de mim!
Ele passou a mão na nuca dolorida enquanto se levantava e fez
uma careta para ela.
— Você acha que fiz de propósito? Só estava tentando acordar
você de um pesadelo. Eu não sabia o que ia acontecer!
— Estou começando a me perguntar quanta magia existe dentro
de você.
— É, eu também. — Ele se obrigou a ser paciente. — Eu não sabia
que podia entrar em seus sonhos… como… como…
— Como Timotheus — ela sibilou.
Um Vigilante. Um imortal vivo havia milênios. Timotheus vivia
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no Santuário, um mundo à parte, e Jonas não confiava nele, assim
como não confiava no deus do fogo que tinha visto no sonho de Lucia.
— Isso é coisa do Timotheus — Jonas refletiu. — Só pode ser.
— Saia! — ela gritou.
— Ouça, sei que você teve uma noite difícil. Nós dois tivemos.
Mas agora você está sendo completamente irracional.
Lucia moveu a mão na direção da porta. Ao seu comando, ela se
abriu e bateu contra a parede. Seu rosto estava vermelho e molhado
pelas lágrimas.
— Me deixe em paz com a minha filha!
O choro da criança não a interrompeu nem por um instante.
Ele deveria simplesmente ignorar o que tinha visto no sonho de
Lucia só porque ela tinha acordado de mau humor?
— Eu estava tentando ajudar!
— Quando você me levar até meu pai e Magnus, não vou mais
precisar de sua ajuda, rebelde. — Ela apontou para a porta. — Ficou
surdo? Eu disse para você sair!
Antes que se desse conta, Jonas foi empurrado para o corredor por
uma rajada de magia do ar. A porta se fechou em sua cara.
Então esse era o agradecimento que ele ia receber por desafiar
sua própria profecia e salvar a vida dela na noite anterior, quase perdendo a vida: uma porta batida magicamente em sua cara na manhã
seguinte.
— Não importa — ele disse em voz alta entredentes. — Está quase acabando. Não vejo a hora.
Assim que entregasse a princesa limeriana para sua odiosa família,
a associação dele com os Damora chegaria oficialmente ao fim.
Com um humor pior do que conseguia se lembrar já ter tido, ele
desceu as escadas da hospedaria. E se concentrou em encontrar alguma coisa para encher seu estômago vazio. Um café da manhã tradicional paelsiano, com ovos moles e pão velho, seria perfeito, Jonas
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pensou. Ele não esperava encontrar as frutas exóticas e os legumes que
agraciavam as mesas de jantar dos auranianos radiantes e mimados ou
dos austeros limerianos. Tão perto das terras áridas do oeste, ele teria sorte se encontrasse um pedaço de repolho murcho ou um tomate
apodrecendo para acompanhar a refeição.
E não precisava de mais nada.
— Jonas.
Ele ficou paralisado por um instante ao ouvir a saudação inesperada na taverna escura e quase vazia. Instintivamente, levou a mão à
adaga que trazia presa ao cinto. Mas quando seus olhos recaíram sobre
um rosto conhecido, a carranca foi substituída por um sorriso.
— Tarus? — ele perguntou, surpreso. — Estou vendo um fantasma ou é você mesmo?
O jovem de cabelo vermelho despenteado e rosto memorável e
sardento abriu um sorriso alegre.
— Sou eu mesmo!
Sem hesitar, Jonas deu um abraço apertado no amigo. O rosto
acolhedor de seu passado funcionou como um bálsamo para sua alma
ferida.
— É tão bom ver você de novo!
Tarus Vasco tinha dado tudo de si pela causa rebelde depois que
seu irmão mais novo tinha sido morto na batalha do rei Gaius para
tomar o controle de Auranos. Mais tarde, depois de um motim fracassado em que inúmeros rebeldes foram massacrados, Tarus e Lysandra
tinham sido capturados e quase perderam a cabeça em uma execução
pública.
Lysandra. A perda da garota que tinha passado a significar muito
mais para Jonas do que apenas uma companheira rebelde era recente
e dolorida. Lembrar-se dela fazia o coração do rebelde doer de pesar e
arrependimento por não ter sido capaz de salvá-la.
Muitas lembranças vinham junto com o rosto de Tarus — boas e
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ruins. Tudo o que Jonas queria ao acompanhar o garoto de volta ao vilarejo onde morava era que Tarus ficasse em segurança, mas não havia
mais segurança em Mítica.
Tarus apertou os braços dele com firmeza.
— Eu fiz o que você me pediu. Aprendi a lutar bem como um
soldado. Você ficaria orgulhoso de mim.
— Não tenho dúvida disso.
— Estou aliviado por você ter conseguido escapar.
Jonas franziu a testa.
— Escapar?
Tarus abaixou a voz.
— A feiticeira está dormindo? Foi assim que conseguiu se libertar
do controle dela?
Jonas de repente se deu conta de que a taverna estava completamente vazia, à exceção de três homens em silêncio atrás de Tarus,
como sombras enormes.
— Vocês estavam me esperando aqui embaixo? — Jonas perguntou devagar e com cuidado.
Tarus assentiu.
— Assim que o dono da hospedaria avisou ontem à noite que você
tinha chegado com a feiticeira, viemos o mais rápido possível.
— Vocês são rebeldes — Jonas falou em voz baixa, mas enxergando a verdade bem à sua frente.
— É claro que somos. Soubemos o que aconteceu durante o pronunciamento da imperatriz Amara. A feiticeira conseguiu atingir você
com sua magia negra. Mas não vai durar muito tempo. Minha avó
disse que a magia de uma feiticeira morre junto com ela.
Aquilo quase fez Jonas gargalhar. Tarus sempre tinha histórias da
avó para ajudar a explicar o desconhecido. Jonas sempre considerara as
histórias de magia divertidas, mas extremamente inúteis.
Tanta coisa tinha mudado desde então.
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— Prometo que vamos ajudar você a se libertar do domínio maligno dela — Tarus disse com seriedade. — Sei que você não estaria
com Lucia Damora por livre e espontânea vontade.
Jonas lançou um olhar receoso aos outros homens. Os três não o
observavam com preocupação como Tarus. A tocha na parede refletia
olhares frios e obscuros. Estavam desconfiados.
— Sei que vocês vão ter dificuldades para acreditar nisso — Jonas
disse —, mas a princesa Lucia não é o que estão pensando. Tem uma
outra coisa por aí… outra pessoa. A maior ameaça que já foi liberada
neste mundo. É ela que precisamos deter.
— Do que está falando? — Tarus perguntou em voz baixa.
Jonas passou a língua pelos lábios ressecados. Qual seria a melhor
forma de explicar o inexplicável?
— Imagino que você conheça bem a lenda da Tétrade.
Tarus assentiu.
— Um tesouro mágico que muitos procuraram, achando que pode
transformá-los em deuses.
— Certo. Mas a questão é que a magia da Tétrade não é uma magia
que alguém pode usar para si mesmo. Na verdade, eles já são deuses
do ar, da água, da terra… e do fogo. Aprisionados em quatro esferas
de cristal. E o deus do fogo foi libertado. — O sonho terrível de Lucia
piscou em sua mente, e Jonas contraiu os músculos involuntariamente
ao se lembrar dele. — Ele quer destruir o mundo. A princesa Lucia é
a única que detém a magia para impedi-lo.
Com o peito apertado, ele esperou uma reação, mas durante um
longo momento houve apenas silêncio.
Então um dos homens parrudos zombou:
— Quanta bobagem.
— Ele com certeza está sob influência da feiticeira — disse o outro. — Demos a chance de você falar com ele, Tarus. Mas nosso tempo
está se acabando. O que vamos fazer agora?
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