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PARTE I
ENCONTRANDO O CAMINHO

IZEMOS ALGUMAS HORAS de percurso
motorizado, duas materializações, e novame nte, trajeto por lugares cada vez mais remotos,
áridos e íngremes. Durante es te tempo, fiquei
quieta em meu lugar, fitando a janela, sem
realmente ver o que se passava lá fora.
Embora sentisse os olhares preocupados
sobre mim, não fui incomodada. Sabiam que
eu precisava de espaço para tentar assimilar
o que vira e descobrira a respeito de Kara.

Não, Karamäntize.
Alguém quem eu desconhecia.
Minutos adiante, porém, Sof, com a intimidade que lhe era distinta, e a preocupação
de sempre por mim, chegou-se mais perto.
Sentou-se ao meu lado e pousou a mão
esquerda carinhosamente por meus ombros.
— Hei... — deu um sorriso contrito. — Como vossa majestade está? — seu tom saiu baixo e suave, o que não impediu que eu sentisse
um arrepio ante ao título, que, sabia, deveria
me acostumar a ouvir.
Como eu realmente estava?
Acho que uma das coisas que mais p odem nos desestabilizar é uma traição. Ainda
mais, quando vem de uma pessoa que julg ávamos leal em todos os sentidos.
Que julgávamos importante. Amiga.
Família.

Virei-me um pouco no banco e encostei a
cabeça no ombro de Sof. Precisava de sua
força.
Suspirei pesadamente.
— Com raiva, triste... Magoada... Conf usa... Magoada — repeti, a minha voz pegando.
Sof agora acariciava meus cabelos.
— Kara... Karamäntize — corrigiu-se, assim
como eu, não suportando mais antigas famil iaridades — foi uma triste revelação. Não sabíamos de nada disso — referia-se a ela e aos
outros companheiros, exceto Hater e Trista. —
Estou tão surpresa, e decepcion ada, quanto
vossa majestade...
— Tenho tantas dúvidas... Tenho me pe rguntado tantas coisas, Sofirä... Quando foi, e
por que, ela contatou os kasacktrins? Até que
ponto tenho culpa nisso?

— Também estou confusa com essa situação, Rainha Lilädein. Mas não foi culpa de
vossa majestade. Fez suas escolhas, Karamäntize, as dela. Porém, NADA justifica tamanha
traição. Ela quem optou por esse caminho —
Sof pontuou firmemente.
Suspirei.
— Eu sei... Mas...
— Ainda dói...
— Muito...
Foi a vez de Sof respirar profundamente.
— Ela também era minha amiga, companheira de armas... Mas agora, temos que pe nsar na missão e ver Karamäntize como ela r ealmente é: uma traidora e inimiga poderosa.
— Mais um obstáculo a superarmos... —
somei em compreensão ensaiada, meu cor ação, ainda teimando em seguir adiante .

