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Em um mundo onde deuses, semideuses, bestas
e  outras  criaturas  mágicas  não  são  estranhos  à
raça humana, o semideus chamado Lisimba, um
homem que não deseja glórias, e sim uma longa
vida  ao  lado  da  mulher  amada,  vê  sua  história
mudar quando o velho deus do mar o alerta sobre
uma profecia  que  poderá  definir  o  resultado  de
uma  guerra  entre  Atenas  e  Esparta,  os  reinos
remanescentes da Grécia.

A profecia  ameaça  a  vida  de  Aletha  Galeno,
uma das princesas atenienses que estava longe de
Atenas,  no  reino  de  Esparta,  aos  cuidados  de
Lisimba. Zara, ex-escrava, libertada e treinada por
Hércules, filho do grande Zeus, se junta a Lisimba
para levar Aletha de volta a Atenas, numa jornada
cujo êxito é incerto.



Para meus pais,  que me deram a vida,  para
meu  amigo  Jéferson,  que  me  incentivou  a
começar a escrever, e para minha amiga Kátia,
que me incentivou a voltar a escrever.



Prólogo
Observou os dois filhotes sugarem o leite das tetas da

leoa até ficarem satisfeitos e dormirem. Lisimba e Afrodite
estavam  se  amando  mais  do  que  nunca  depois  do
nascimento dos gêmeos; sentiam-se seguros naquela ilha,
entretanto, ela achou melhor ofuscar a sua magia e a dos
filhos,  transformando-os  em leões,  pelo  menos  até  eles
crescerem mais um pouco, de modo a poderem viajar para
o mais longe possível.

A leoa  o  fitou  com  curiosidade;  pareceu  notar  sua
inquietação. Lisimba desviou o olhar e levantou-se.

— Vou tentar caçar algo, volto no fim da tarde — disse
para ela antes de sair a passos largos da caverna.

A luz do sol incomodou um pouco seus olhos,  havia
dias se escondiam na caverna. Tirou sua velha espada da
bainha e a mirou.  Isso é suicídio, sou apenas um homem
comum  com  uma  arma  comum,  não  posso  matar  um
dragão. Limpou as lágrimas do rosto e seguiu caminhando
pela floresta. Zeus não era justo, deu a ele a deusa do amor
em um momento no qual não tinha mais razões para viver.
Agora, o deus queria tirar Afrodite e os seus filhos dele.

A fuga do Egito para esta ilha esquecida durara dois
meses. A mágica de Apolo, Ártemis, Afrodite e Poseidon
tinha despistado a ira do senhor do Olimpo, mas o medo
que Lisimba e Afrodite sentiam ainda era constante. Zeus
vai nos achar, ninguém escapa da vontade dele…

Parou quando sentiu que alguém o observava.  Não é
ninguém, estou enlouquecendo!



— Por  que  o  senhor  me  deu  a  vida  se  pensava  em
arrancá-la de mim? — murmurou para si mesmo.

No alto  de um penhasco,  notou um navio no grande
mar,  ancorado  próximo  à  ilha.  O  mastro  terminava  em
uma  imensa  bandeira  azul  e  branca,  com  um  desenho
irreconhecível daquela distância. Gregos… O que será que
querem aqui?, pensou, antes de continuar.

A floresta deu lugar à areia da praia. Lisimba caminhou
perto da água, deixando as ondas baterem em seus pés. O
mar o tornava nostálgico, foi por meio dele que pensou em
tirar  sua  vida  após  perder  a  esposa  e  o  filho  no  parto.
Durante  anos  perambulou  como  um  nômade,  tentando
achar  algo  que  o  fizesse voltar  a  sorrir,  voltar  a  querer
viver.  Certa  noite,  encontrou  um  templo  de  Afrodite
próximo  a  um  oásis,  entrou  e  desabou  em  lágrimas,
implorando  o  conforto  da  deusa  do  amor.  Acabou
adormecendo  e  teve  um  sono  tranquilo,  como  não
experienciava havia em anos.

Depois disso, continuou a vagar sem rumo, de cidade a
cidade, de aldeia a aldeia. Todas as noites ele falava com
Afrodite.  A  deusa  não  respondia,  mas  ele  já  não  se
importava, apenas queria dormir como dormiu naquele dia
no templo. Foi então que decidiu findar sua vida. Naquela
noite  fria  e  luminosa,  o  vento  parecia  empurrá-lo
levemente para o Hades nos domínios de Poseidon.

Quando  estava  com  água  pelos  joelhos,  uma  voz  o
chamou pelo nome, ele se virou e a viu. Afrodite usava
apenas a parte de baixo do vestido, mas ele não reparou
em sua nudez, e sim em seus olhos tristes.

“O  que  está  fazendo  aqui?”,  ele  perguntou  com
lágrimas nos olhos.

“Vim  salvar  você”,  respondeu  Afrodite,  também
chorando. “Eu sinto sua dor, Lisimba.”

Ele a olhou por um momento e disse: “Não existe mais



nada  aqui  para  mim…  Quero  ficar  livre  de  todo  esse
sofrimento”. 

A deusa estendeu a mão:  “Venha comigo.  Nos meus
braços, no meu corpo, no meu coração, você encontrará
conforto. Posso fazer a angústia sumir, basta você querer”.

Ele  hesitou.  “Promete?  Realmente  pode  fazer  isso
desaparecer?”. A deusa assentiu, e ele caminhou até ela,
beijou  suas  mãos,  seu  rosto,  seus  seios  e  a  amou  do
mesmo jeito que amava sua esposa.

A memória  foi  interrompida  quando  ele  avistou  dois
homens parados junto à gruta onde o dragão descansava.
Eram soldados com armaduras de couro que protegiam o
peitoral, as costas, os joelhos, as canelas e os antebraços.
Um segurava uma espada e, o outro, uma maça de guerra.
Suas vestimentas eram de um azul vibrante com alguns
detalhes  em  branco.  Lisimba  os  fitou  e  continuou  a
caminhar enquanto os dois o esperavam.

— Quem vem lá? — gritou o soldado da maça.
Lisimba  nada  disse,  seguiu  seu  andar.  Os  soldados

cochicharam algo e riram, então ele parou próximo a eles.
— Preto,  está  um pouco longe  da  África,  o  que  faz

aqui? — inquiriu um dos homens brancos.
—  Nada  que  diga  respeito  a  vocês  —  replicou,

desgastado.
O soldado se irritou.
— Como se atreve a falar  comigo desse jeito? Preto

maldito!
O  outro  o  conteve  com  um  gesto  antes  de  tomar  a

palavra:
— Vive sozinho aqui?
— O que vocês querem?
— Ouro.  Estamos com nosso príncipe,  sua família  e

outros bons homens em busca de ouro perdido a mando de
nosso rei.



— Qual  deles? — Lisimba sabia  que a  Grécia  tinha
dois  reis,  mas seu conhecimento do país  não era muito
amplo.

— O mais gordo — disse o soldado da maça.
— Aconselho vocês a irem embora, voltem pro navio e

digam ao seu príncipe que este lugar é perigoso para gente
comum.

O soldado  da  maça  se  aproximou  e  cuspiu  no  rosto
dele.

— Gente  comum?  Acha  que  é  melhor  do  que  nós?
Você?

— O dragão mata qualquer um que se aproxime da ilha,
é um milagre que seu navio não esteja em chamas ainda.
Fujam enquanto há tempo — disse, limpando o cuspe.

Os  soldados  se  olharam  e  soltaram  gargalhadas.
Lisimba, melancólico, apenas os fitou.

— Nos diga o que você faz aqui e com quem, assim
não o mataremos devagar. Gostaria disso? — perguntou o
da espada.

— Não vou contar nada. — Tirou a sua arma da bainha.
— Deixe-me matá-lo! — pediu o outro. — Nunca vi

um homem tão ousado.
— Não, eu darei conta dele. Para trás!
Lisimba  se  esquivou  de  um  golpe  e  bloqueou  um

segundo com a sua espada. Em seguida, socou o soldado
no rosto com a mão livre, fazendo uma parte da boca do
homem se abrir, ensanguentada. O soldado girou e voltou
a  atacar.  Lisimba  se  protegeu  e  revidou.  Seu  inimigo
gritou quando a espada rasgou seu braço, então se afastou
desferindo um golpe lateral e chutando a areia, o que não
chegou  a  atrapalhar  Lisimba.  Por  fim,  o  amante  de
Afrodite avançou e atravessou a espada no estômago do
grego; os olhos assustados dele encontraram os vazios do
preto.



—  Você  deveria  ter  fugido  —  murmurou  antes  do
homem morrer.

O soldado da maça, em choque, encarou a cena, mas
encontrou  coragem  e  atacou.  Era  forte.  Lisimba  estava
com dificuldade para se defender de seus golpes; afastou-o
com  um  chute  e  tentou  uma  estocada.  O  homem  se
resguardou com uma batida de cima para baixo, levando a
espada de Lisimba a cair.

— Acabou a sorte, preto.
Lisimba  se  esquivou  das  duas  maçadas  seguintes  e

segurou o pulso da arma na terceira.  Bateu no rosto do
opositor e o aproximou para uma cabeçada que quebrou o
nariz do adversário, deixando-o sem forças para segurar a
maça.  Logo  o  grego  foi  derrubado  com  uma  rasteira,
caindo de costas na areia.

— Piedade — pediu, mas a maça desceu duas vezes,
esmagando  o  rosto  dele.  Morreu  instantes  depois  do
último golpe.

Lisimba  largou  a  arma,  pegou  a  espada  do  outro
soldado e entrou na gruta.

Tochas nas laterais iam se acendendo à medida que ele
avançava.  Quem será que está aqui? O local tinha quase
dez metros de altura e nove de diâmetro. Com a espada de
prontidão, caminhava cauteloso quando sentiu um cheiro
forte  de  carne  queimada.  Dois  homens  estavam
carbonizados  no  meio  do  trajeto;  suas  armaduras
chegaram a derreter e a se misturar com a pele. Lisimba
reparou no rosto agoniado de um deles. Não posso morrer
aqui, não posso…

— Afrodite  sabe  dessa  loucura,  homem?  Sempre  o
tomei por alguém que não fosse tolo. — Apolo apareceu
atrás  dele,  vestindo  uma  túnica  branca,  uma  coroa  de
louros e sandálias de couro.

—  Apolo,  por  favor,  me  ajude,  não  posso  matar  o



dragão com isto. — Mostrou a espada.
O deus o fitou, carrancudo. 
— Claro que não! E você não precisa matar o dragão.

Acha que Zeus o perdoaria por esse sacrifício?
— Não tenho escolha, não consigo continuar vivendo

deste jeito… Não era isso que eu tinha em mente.
— Sua melhor chance é fugir. Espere mais alguns anos.

Eu,  minha  irmã  gêmea  e  Poseidon  estamos  fazendo  o
possível  para  ficarem  escondidos  aqui.  Esqueceu  que
escolhemos ajudar vocês? — perguntou, irritado.

—  Não,  sou  grato  demais  por  isso  —  disse  com
sinceridade.  —  Mas  tenho  medo  dessa  besta  ser
enfeitiçada por Zeus e atacar minha família.

Apolo suspirou.
—  É  uma  possibilidade,  Lisimba.  Nós  nos

esforçaremos ao máximo para o pai não achar vocês, mas
isto não garante nada.

Lisimba se ajoelhou na frente de Apolo, pondo a espada
de lado.

— Por favor, me ajude a derrotar o monstro. Se eu tiver
sucesso, o dragão será sacrificado em seu nome.

Aquilo fez Apolo rir.
— Está bem, pode pegar meu arco emprestado, levante-

se.  —  Lisimba  se  ergueu,  sentindo  algo  preso  às  suas
costas: a aljava dourada com as setas em bronze. O deus
entregou o arco dourado em suas mãos. — Torcerei por
você.

—  Obrigado…  —  Mal  pôde  concluir  seu
agradecimento, pois Apolo desaparecera.

O corredor  terminava em um amplo  jardim de  rosas
vermelhas.  Raios  de  sol  entravam  pelas  frestas  muitos
metros  acima  dele,  tocando  levemente  um lago  que  se
estendia  do  jardim até  o  fim da  gruta.  Uma estátua  da
Tétis,  com  cerca  de  cinco  metros  de  altura,  situava-se



próximo  às  águas.  A  titânide  estava  sentada  em  uma
concha puxada por quatro cavalos. Lisimba a contemplou,
nunca havia visto trabalho tão bonito.

Foi até o lago e observou que existia um templo abaixo
dele. A água era tão clara que ele podia ver os mínimos
detalhes das ruínas. Deu um passo para trás quando o lago
começou  a  se  agitar  violentamente.  Uma  concha  do
tamanho  de  uma  charrete  irrompeu  dali  e  permaneceu
boiando. Tétis apareceu em cima dela, sentada de pernas
cruzadas, usando um vestido branco, uma tiara e pulseiras
feitas  de  pequenas  conchas.  Tinha  a  pele  clara  e  olhos
escuros, assim como seus longos cabelos. Com seus seios
expostos, amamentava dois bebês.

—  Me  desculpe,  senhora,  não  sabia  que  havia  um
templo aqui, eu vim…

— Eu sei pelo que você veio — disparou friamente. —
Há dias escuto suas lamúrias, Lisimba. Acha que a vida é
injusta somente com você? Meu marido morreu atingido
por um raio logo depois que pari  estes dois — disse,  à
beira  de  lágrimas.  — A você  foi  dada  a  chance  de  se
afastar, de deixar Afrodite com seus filhos. Já meu amado
não  teve  nada,  a  não  ser  uma  morte  rápida.  O coitado
decerto  chegou  no  Hades  sem  nem  saber  o  que  tinha
acontecido.

Lisimba se compadeceu do sofrimento dela.
— Lamentou muito, senhora, seu amado deve ter sido

um bom homem…
— O melhor guerreiro, o melhor, não precisava morrer

daquela forma, e sim ao meu lado, com oitenta anos de
idade,  sendo  cuidado  e  amado  — disse,  aborrecida.  —
Como se não bastasse tirá-lo de mim, ele ainda quer tirar
meus filhos! Meus filhos! — gritou, furiosa.

O som aterrorizante do rugido do dragão foi ouvido.
Lisimba apertou a empunhadura do arco divino.



— Entendo sua dor…
—  Como  se  chamam  seus  filhos?  —  indagou  com

frieza.
— O menino tem meu nome, que também foi o nome

de meu pai e do pai dele. A menina se chama Sofia. Ele é o
meu retrato; ela, o de Afrodite.

— Sabe o que ele planeja para nossos pequenos?
— Não, sinceramente não, senhora.
— É justo que a você ele tenha dado a escolha de se

afastar?  De que à  Afrodite  ele  tenha dado a escolha de
ficar com os filhos?

— Não, não é — respondeu, desconfortável.
— Zeus acha que vocês são melhores do que eu e meu

falecido amado, ou ainda morre de amores por Afrodite.
Nos tempos de ouro dela,  conseguia tudo o que queria,
nem Zeus podia lhe dizer não. A deusa nascida do membro
de Urano foi a mais forte do Olimpo por muito tempo,
você teve azar de nascer na época errada, mas nada disso
importa  mais,  não  vou  sair  daqui  até  que  meus  filhos
cresçam. O dragão nos protegerá. — Aquele foi um golpe
que ele já esperava.

— Não sabia que o dragão protegia a senhora e  sua
família.

— Ele sabe que você veio aqui para matá-lo, ele sente
sua vontade. As moiras vão parar de tecer seu destino hoje,
Lisimba, filho de Lisimba.

— Senhora…
Outro  rugido  foi  ouvido.  Lisimba  se  virou  e  viu  o

dragão entrando no jardim,  caminhando sobre as quatro
patas.  Suas  asas  faziam  parte  de  seus  braços.  Ele  era
branco como leite, com olhos vermelhos como sangue. A
pele  se  assemelhava  à  de  um lagarto,  e  era  tão  grande
quanto um elefante africano. Tinha um rabo, um pescoço
longo e garras e presas amarelas e pontiagudas. Com um



forte bater de asas, começou a sobrevoar a caverna. Seus
olhos e os de Lisimba se conectaram, até o dragão parar na
frente da titânide, voando um pouco acima da água.

Os cães caçadores de Ártemis adentraram no local aos
latidos, mas isto não fez Lisimba desviar sua atenção da
besta.

— Vejo que os gêmeos do Olimpo estão ajudando você
— disse Tétis com desgosto. — Não será o suficiente.

O  dragão  abriu  sua  boca.  Lisimba,  em  choque,
contemplou as chamas. Então um dos cães mordiscou sua
perna, a tempo dele correr do fogo, que acertou o chão. O
dragão  avançou,  Lisimba  se  virou  e  atirou  uma flecha,
perfurando a asa esquerda da besta, a qual berrou de dor
— um som bizarro, quase humano. O fogo da flecha foi se
alastrando por alguns metros até apagar.

Com  metade  da  asa  enegrecida  o  dragão  pousou  e
cuspiu fogo mais  uma vez.  Lisimba correu para trás da
estátua, enquanto os cães se afastavam. Passou por entre
as  pernas  de  um dos  cavalos  e  parou  atrás  da  concha.
Sentiu o calor do fogo tocar o monumento e esgueirou-se
com outra  flecha  na  corda  quando  as  chamas  pararam.
Quatro cães atacavam o dragão: um estava com as presas
no pescoço da besta;  outro o mordia na pata  direita  da
frente;  o  terceiro  tentava  avançar,  mas  acabou  sendo
jogado para longe depois que o dragão o acertou com o
rabo; e o último cão rosnava, mas não prosseguia.

Mais uma flecha de Lisimba acertou a fera no peito,
porém, não teve o mesmo efeito da anterior.  O cão que
apenas  rosnava  finalmente  avançou,  contudo,  a  besta  o
abocanhou, o jogou para cima e o queimou no ar. Os gritos
do animal enfureceram Lisimba. Caminhou para o lado,
entre  as  pernas  de  um cavalo,  e  atirou  uma,  duas,  três
vezes, todas no peito. Viu um dos cães saltar para evitar
ser agarrado pela pata dianteira do monstro,  subindo no



dragão e o mordendo no pescoço. Outro dos bichos fez o
mesmo em seguida. Lisimba se abaixou e ficou com uma
flecha pronta, visando a acertar um dos olhos, mas a besta
se mexia violentamente, tentando se livrar das mordidas.
Um dos  cães  foi  pego pelas  garras  e  morreu  esmagado
com um crack ruidoso.

Lisimba disparou e errou a  flecha por pouco.  Apolo,
por favor, me ajude ainda mais, guie minhas flechas para
que eu possa matar essa besta.  O dragão se movimentou
para a frente, ainda balançando-se de forma a se livrar dos
cães.  Em  um  golpe  violento  contra  o  chão,  assassinou
outro  dos  animais.  O  último  saltou  e  ficou  ao  lado  de
Lisimba, latindo para o monstro.

Assim que Lisimba atingiu uma de suas patas, o dragão
colocou-se em cima da estátua e rugiu, mostrando todos os
seus  dentes.  A  próxima  flecha,  atirada  rapidamente,
acertou o céu da boca, ao que a besta cuspiu fogo por todo
o jardim. Lisimba e o cão se afastaram o quanto podiam,
mas o calor e a fumaça aumentavam em demasia. Lisimba
observou  a  titânide:  permanecia  sentada,  com os  filhos
tomando seu leite, mas agora chorava em desespero.

— Faça ele parar! — gritou para ela. — Não preciso
matá-lo! Faça ele parar!  — insistiu,  antes de começar a
tossir por causa da fumaça.

— Eu  não  o  controlo  — disse  com suavidade,  mas
Lisimba a escutou como se ela estivesse ao seu lado. —
Foi um presente do antigo senhor do mar. Você me deixou
desprotegida! Como eu vou cuidar de meus filhos agora?
Como? — perguntou em agonia.

O dragão surgiu no meio das chamas e por pouco não
mordeu Lisimba. Ele se afastou e atirou à queima-roupa. A
flecha penetrou o olho esquerdo da besta, cujo grito de dor
foi  tão  alto  que  Lisimba  pensou  que  seus  tímpanos
explodiriam. O olho afetado se incendiou; as chamas se



espalharam  pelo  seu  rosto,  cegando-o  completamente.
Então o cão restante avançou.

— Espere! — disse para o bicho, mas foi tarde demais:
o fogo consumiu o pobre animal.  O último cão enviado
por Ártemis tinha sido morto.

Lisimba  percebeu  que  estava  sem  flechas  quando
tentou pegar mais uma.  Fuja, disse a voz de Apolo em
seus  pensamentos.  Com pés  tão  rápidos  quanto  os  dos
deuses, escapou da caverna.

Ajoelhou-se  no  chão,  tossindo  muito.  Raios  surgiam
sobre o mar agitado. O sol tinha ido embora, dando lugar a
nuvens negras que se aproximavam da ilha. O navio grego
estava prestes a naufragar, tomado por chamas.  Fuja, ele
não  pode  tocar  em  você  na  caverna!,  Apolo  reiterou.
Voltou a correr. Afrodite, Lisimba, Sofia, estou indo, estou
indo… Lágrimas escorriam de seus olhos. 

Ao passo que atravessava a floresta,  a tempestade de
raios  piorou.  Alguns  acertaram  árvores,  iniciando  um
grande incêndio. Parecia que toda a ilha seria tomada pelas
chamas. Tropeçou em uma pedra logo depois que saiu do
matagal, a metros da entrada da caverna onde estava sua
família.

— Mais uma vez meus filhos e meu irmão me traíram.
— A voz de Zeus podia ser ouvida claramente. Lisimba
notou  o  rosto  humano  do  deus  formado  nas  nuvens
escuras.  —  Apolo  fez  você  correr  rápido,  mas  não  o
suficiente, Lisimba. — Soava calmo como uma leoa que
espera pacientemente para matar sua presa.

— Por que não posso viver com eles? — perguntou,
ajoelhado,  olhando  fixamente  para  a  caverna.  Queria
assimilar que não veria mais a sua família.

— Porque assim foi destinado; nem eu posso ir contra
as senhoras do tempo. Foi tolo ao pensar que teria sucesso.
Não só você, como Afrodite, meus filhos e meu irmão.



— Um tolo por amor — disse, cabisbaixo. — Poderei
me despedir? — Com a caverna logo ali, estava tão perto
de voltar para a sua família, de voltar para a vida.

—  Não  —  disse  com  a  mesma  tranquilidade.  —
Hermes  o  guiará  no  Submundo.  É  mais  do  que  você
merece,  mas  você  é  pai  de  heróis,  terá  um  tratamento
especial.

— O que o senhor está esperando?
Tudo que ouviu foi o raio caindo.



1. Lisimba
Depois da tempestade, remou por sete dias e sete noites

até  descobrir  que  estava  na  direção  errada.  Remou  por
mais dois dias ao lugar certo e resolveu descansar. O barco
foi feito para uma pessoa poder navegar sozinha, era um
presente  de  Camiro  Megalos,  o  senhor  de  Séfiro,  a
Lisimba, por ele ter ajudado a deter uma invasão persa à
ilha.  Com poucos  dias  de  viagem,  a  marinha  de  Séfiro
avistou navios bárbaros.  Um falcão foi  mandado para o
senhor de Séfiro, avisando-o sobre o perigo. Reuniram-se
as tropas do exército e um batalhão de voluntários para
defender a ilha. Afrodite aconselhou o filho a não lutar,
mas ele a ignorou e se voluntariou; era seu dever defender
a ilha onde nasceu. Enquanto sua irmã, montada em seu
dragão,  queimava  os  navios  que  se  aproximavam  do
castelo,  ele  e  outros  voluntários  defendiam  a  praia.
Lisimba matou mais do que se recordava, os estrangeiros
caíam  facilmente  pela  sua  espada.  Com  a  batalha
terminada  e,  os  persas,  mortos,  ele  ganhou  uma  boa
quantia; ficou apenas com uma pequena parte do dinheiro,
dando o resto às pessoas da aldeia em que cresceu. Saiu
com seu barco da ilha e com o gosto amargo da vitória.

A noite sobre o mar de Creta estava iluminada e com
mais estrelas do que se podia contar. Lisimba comeu um
pedaço de pão e uma fatia de queijo, que desceram bem
com um longo gole de vinho, e deitou-se para apreciar o
céu,  mas  o que conseguiu  foi  remoer  memórias  antigas
que havia tempos não o perturbavam.



“Não podemos mais ficar juntos”, disse Galateia.
“Mas eu a amo”, respondeu.
Ela lhe deu um sorriso triste. “Você ama estar dentro de

mim”, argumentou com o olhar distante.
“Não tem nada que eu possa fazer para levá-la a mudar

de ideia?”
“Não,  infelizmente  não,  essa  foi  a  última  vez…

Desculpe, eu preciso ir, meu pai quer falar comigo e com
as minhas irmãs.”

Ela estava partindo, e ele não podia fazer nada para que
ficasse. “Isso é um adeus?”, inquiriu.

“Eu espero que não”, Galateia suspirou.
Com um beijo  apaixonado,  despediu-se  dele  naquela

manhã cinzenta. Lisimba ainda sentia o cheiro e o gosto
dela. Resolveu deixar a Ilha de Séfiro após sua irmã ter
decidido conhecer o mundo montada em seu dragão, então
ele  partiu atrás da última espada forjada por Hefesto:  o
deus havia voltado ao Olimpo, abandonando uma forja em
uma ilha desabitada que usou durante seu exílio. Fobos e
Deimos,  meios-irmãos  de  Lisimba,  tinham  dado  as
coordenadas antes dele partir de Séfiro.

— Lisimba — uma voz suave o chamou. A cabeça de
Galateia emergiu do mar, os grandes olhos azuis fitando
Lisimba com ansiedade e preocupação.

—  Galateia,  como  me  achou?  — Ele  se  aproximou
dela.

— Você estava pensando em mim, nossa conexão me
levou até você.

— Fico feliz por isso, pensei que não a veria mais.
— Você sempre foi dramático. — Trocaram sorrisos. —

Lisimba, meu pai me escolheu para protegê-lo.
— Me proteger do quê?
— Ele não me disse, talvez também não saiba…Zeus

visitou o meu pai no dia em que nos despedimos, acho que



a ordem veio dele.
— Maldito. — Lisimba odiava o senhor do céu, seu pai

tinha morrido tentando acalmar sua ira e, como se isso não
bastasse, Zeus proibiu ele e sua irmã de verem sua mãe
pessoalmente.

— Zeus sabe o que faz — disse Galateia com gentileza.
— Lamento que você tenha se envolvido nas  tramas

dele.
— Lisimba, não foi uma ordem, meu pai me deu direito

de escolha. Estaremos sempre juntos a partir de hoje, só
não como eu gostaria. — Lançou-lhe um olhar triste. —
Posso não estar em carne e osso, mas permanecerei com
você.

Lisimba inclinou-se e a beijou na testa. Ela sorriu com
o gesto amoroso.

—  Não  vou  desistir  de  nós  —  garantiu,  novamente
lamuriosa.  — Nos veremos em breve — disse antes de
mergulhar.

Cinco dias mais tarde, Lisimba chegou à ilha. Do barco,
ele  observou  o  rochedo  que  se  estendia  acima  do  mar.
Pinheiros recebiam os primeiros raios de sol do dia, e as
nuvens iam embora, dando espaço a um grande céu azul.

Não vou conseguir escalar,  a entrada deve estar por
aqui. Remou em direção ao rochedo e enxergou a entrada
mencionada por Deimos:  era  pequena,  não tinha espaço
para remar se passasse com o barco. Agradeceu a Poseidon
pela quietude do mar e saltou para a água. Nadou até onde
o rochedo permitiu.

“Você precisará mergulhar para chegar na forja”, tinha
dito  Fobos,  complementando:  “Mas,  cuidado,  um
semideus  pode  morrer  afogado”.  Lisimba  pensou  nisso
antes de mergulhar.

Nadou pelo que achou ser metade do caminho, parou,
olhou para trás e novamente para frente, ficou apreensivo,



não sabia se voltava ou continuava. Um cardume passou
por ele, dirigindo-se ao fundo das águas. Após, algo maior
nadou debaixo de si. Colocou a mão na adaga e procurou:
era  um  golfinho,  e,  no  instante  seguinte,  era  Galateia.
Estava  nua,  parada  na  frente  dele;  os  fios  negros
ganhavam  volume  nas  águas  claras.  Lisimba  fitou  os
mamilos e os cabelos entre as pernas. Galateia levantou a
cabeça dele com um dedo abaixo do queixo e encostou sua
boca  na  de  Lisimba,  passando  ar  para  seus  pulmões.
Depois,  pegou  sua  mão  para  nadarem  lado  a  lado  em
direção  à  forja.  Não  soube  quanto  tempo  transcorreu,
Galateia  passou  ar  para  ele  mais  duas  vezes  até
submergirem; sem ela, teria morrido afogado.

— Boa sorte — disse enquanto Lisimba saía da água.
— Você não vem? — Desanimou-se.
— Eu o verei mais tarde. — Ela mergulhou.
— Mais tarde…
Caminhou por uma passagem estreita, podia ver alguns

raios de sol bem acima dele, entrando por fendas pequenas
que pareciam grandes serpentes douradas.  Parou em um
corredor  maior,  no  meio  de  um  arco  feito  de  pedra  e
bronze.  Seguiu  caminho pelos  archotes  que  iluminavam
uma escadaria, a qual levava para algum lugar acima. Tem
alguém aqui.

A escada  terminou  em  uma  grande  porta  dupla  de
mármore; devia ter quase seis metros e estava entreaberta.
Lisimba  empurrou  com  as  duas  mãos  para  entrar  e  a
escancarou. Olhou maravilhado para a sala octogonal, com
o teto decorado em safiras e rubis.  As paredes  eram de
terra  vermelha  e  barro.  Mesas  maiores  que ele  estavam
espalhadas  pelo  local,  assim  como  cadeiras,  martelos,
pedras de amolar e outros itens de forja.  Claro, Hefesto
trabalha  com  ciclopes.  Observou  caldeirões  vazios,
espadas,  escudos,  maças  de  combate,  lanças… tudo por



terminar.
Escutou estalos de madeira sendo queimada e o tinir de

aço batendo em aço. Por trás de uma cortina desgastada,
um  garoto  martelava  algo  que  havia  tirado  de  um
caldeirão.  O  fogão  a  lenha  crepitava  próximo  a  ele,
revelando a fisionomia do menino: não deveria ter mais do
que  dez  anos,  vestindo  trapos  sobre  a  pele  branca;  os
cabelos  lisos  pingavam  suor,  o  que  Lisimba  achou
estranho — não estava tão quente ali, não para imortais.

— Mais  um filho bastardo de Afrodite  — o menino
disse com sua voz infantil  e melancólica. Mancou até o
caldeirão, tirou um elmo, colocou-o no chão e começou a
martelar. — O que faz aqui?

— Me ch…
— Veio pela espada?
— Senhor Hefesto…
— É claro que veio pela espada, pelo que mais seria?

Acho que o primeiro foi Ares, depois aquele mortal que
ela  presenteou  com  asas,  que  agora  pertencem  a  Eros.
Depois,  Apolo… ou  teria  sido  Hermes?  —  Lisimba
percebeu que o deus citava os casos de sua mãe, uma lista
tão grande que o deixou desconfortável. Hefesto parecia
mais chateado do que irritado. — …o príncipe Troiano e o
seu pai, ela teve filhos com todos eles, mas nenhum filho
quis me dar. — Amassou o elmo com um golpe forte de
martelo. Colocou-o de lado e passou a martelar um escudo
dourado. — Sua mãe só me trouxe tristeza, a maior ironia
do Olimpo foi Zeus casar a deusa do amor comigo, o deus
coxo,  o  feio.  — Hefesto  se  virou  e  o  fitou  com olhos
furiosos. — Por que eu daria a espada a você?

Lisimba  sentiu-se  estúpido  e  envergonhado,  nunca
imaginou a possibilidade de encontrar o deus ali. Pensou
que teria de usar o cérebro para resolver algum enigma ou
sua força sobre-humana para matar alguma besta qualquer.



Encontrar Hefesto era o pior dos cenários.
— Minha mãe sente muito — disparou.
O  deus  irritou-se  e  lançou  um  escudo  contra  ele.

Lisimba se esquivou, dando um passo para o lado.
— Mentiroso! — gritou, e a terra tremeu.
— É verdade, senhor, juro pelo Estige.
Aquilo acalmou o deus. Hefesto agora o estudava com

curiosidade.
— Você não tem contato com ela?
— Ela me visitava com frequência… em meus sonhos,

Zeus proibiu que ela visse seus filhos pessoalmente.
— Por que ela não o visita mais?
— Assumo que a desagradei, mas ela sente muito; se

pudesse, ela faria tudo diferente…
— Mas não pode.  — O olhar  do deus  estava longe,

perdido nas lembranças.
— Não, não pode.
— Ela nunca me amou.
— Eu não teria tanta certeza disso, senhor.
— Por quê?
—  Ela  falava  do  senhor  com  um  determinado…

carinho, só não sei dizer ao certo qual o tipo.
Hefesto, mesmo com o olhar triste, pareceu satisfeito.
— Que idade você tem?
— Vinte e cinco.
— Já  deve  ter  possuído muitas  mulheres,  não  é?  —

Lisimba assentiu. — É casado?
— Não sou. 
— Sorte a sua — disse, amargurado. — O pior de tudo

é que ainda amo sua mãe. 
— Ela pensa que o senhor a odeia.
— Ódio e amor andam de mãos dadas.
— O senhor a aceitaria de volta?
Hefesto limpou o suor da testa com as mãos, caminhou



até um pequeno baú e tirou uma tiara de ouro, enfeitada
por pequenas esmeraldas nas laterais.

— Da cor  dos  olhos  dela.  — Suspirou.  — Eu a fiz
depois que enfeitei o teto, não me dei conta do que estava
criando  até  terminá-la.  Sua  mãe  sempre  preferiu  verde.
Ainda precisa de uma resposta?

— Posso ir ao encontro de um templo dela e apelar.
— Por que me ajudaria?
—  Para  me  desculpar.  Não  deveria  ter  vindo  aqui

roubar sua espada — disse o semideus, envergonhado.
— Não mesmo, mas já que veio, devo ter uma espada à

sua altura. Por que acha que Perseu matou todas as bestas
e  os  seus  inimigos?  Porque  ele  tinha  uma  espada
apropriada.

Lisimba sorriu.
— Obrigado.
— Você  luta  apenas  com essa  adaga?  — perguntou,

analisando a arma.
— Perdi minha espada em uma tempestade.
— Procure por algo aqui, deve ter alguma porcaria que

possa ser usada.
“Porcaria” descrevia a maior parte das armas na forja:

as  melhores  estavam  inacabadas;  algumas  lâminas  sem
fio; outras com o cabo solto; diversas tortas; e, as demais,
enferrujadas.

—  Foi  treinado  com  espada,  lança  e  escudo?  —
questionou o deus enquanto abria caixotes.

— Sim.
—  Então  você  vai  gostar  do  meu  último  trabalho

decente. Por ora, contente-se com isso. — Lisimba tirou
duas  espadas  da  bainha.  —  São  muito  pesadas  para
simples mortais.

Lisimba  experimentou  golpes,  cortando  inimigos
invisíveis.



— Posso ficar com ambas? — perguntou, observando
os cabos, talhados em prata: quatro cavalos puxavam uma
mulher  em uma  concha.  — Essas  espadas  são  para  os
gêmeos da titânide? — Hefesto levantou uma sobrancelha.

—  Sim,  Zeus  pediu  para  eu  fazer,  não  as  terminei
porque… bem, isto não vem ao caso.

Lisimba não sabia o que tinha acontecido com os filhos
de  Tétis.  Ele  e  sua  irmã  deduziram que  os  dois,  assim
como  eles,  foram  dados  a  pessoas  comuns  para  serem
criados. 

— Você gostou das espadas?
—  Fantásticas!  —  disse,  animado,  desferindo  mais

golpes. — O trabalho do senhor é o melhor que existe.
Hefesto sorriu modestamente.
— Vou procurar dois cintos de espada.
— Obrigado. Meu barco! — lembrou-se. — Melhor eu

colocá-lo próximo à praia.
— Não se preocupe com isso, temos um assunto mais

importante para tratar.
Lisimba o fitou, curioso.
— Temos? O que vamos fazer?
— Matar um gigante.



2. A Princesa Elefante
Mandou  os  escravos  embora  depois  que  obteve  seu

prazer, deixando apenas dois para dormirem com ela em
sua  cama,  um  rapaz  e  uma  moça.  Aduke  enfrentava
dificuldades  para  adormecer  nos  últimos  dias,  por  isso
andava  bebendo  e  tendo  relações  sexuais  demais.  Seu
sogro,  Anacletus  Lykaios,  rei  de  Esparta,  mandara-a
preparar  seu  exército  para  marchar  contra  o  norte  no
momento  em  que  ele  achasse  conveniente.  Passara-se
quase um mês desde essa ordem.

Ela apreciava a guerra, mas temia perder a vida e deixar
seu filho nas mãos da família  real  espartana.  A mãe de
Aduke foi uma serva que ajudava os pais nas cozinhas do
castelo  de  Esparta,  até  ser  sequestrada  por  um  jovem
príncipe africano e seus companheiros. Com ele, gerou a
princesa Aduke.

O problema era que o irmão do rei de Esparta sempre
foi apaixonado pela mãe de Aduke, logo, exigiu retaliação.
O rei disse que não faria muito, mas que cederia homens
caso o irmão quisesse embarcar nessa jornada para o reino
desconhecido do sequestrador.  O irmão  aceitou  de  bom
grado e partiu para nunca mais voltar. 

Treze  anos  depois,  ainda  arrependido  por  não  ter
ajudado  seu  irmão  como  poderia,  o  rei  resolveu  levar
Acasto  Lykaios,  seu  filho  mais  velho,  e  um  pequeno
exército para uma exploração ao continente africano. Anos
mais tarde, ele encontrou o país do príncipe, um pequeno
reino dentro de um vasto lugar chamado Etiópia. Estava



em guerra com outros reinos; o príncipe tinha se tornado
rei havia pouco e morrera em batalha dias depois, junto à
mãe de Aduke.

A princesa  Aduke  somava  dezesseis  anos  na  época.
Com os pais mortos, virou rainha, agora tendo um povo de
quem cuidar. Enquanto isso, ela própria era protegida por
Akin, líder da sua guarda, que garantia sua segurança e a
de sua gente.

Sabendo  de  todo  esse  contexto,  o  rei  de  Esparta
convenceu  Aduke  de  que  todos  morreriam  se
continuassem ali e, em seguida, sugeriu que ela se casasse
com Acasto Lykaios,  seu filho mais  velho.  Assim,  seria
uma  princesa  de  Esparta,  salvaria  seu  povo  e,  claro,
acrescentaria seu exército ao de Esparta. Aduke aceitou.

Transcorreram doze anos, e ela já não tinha mais amor
por  seu  marido.  Afrodite  abrira  os  olhos  da  princesa,
livrando-a  dos  encantos  do  cruel  Acasto,  mas  Aduke
amava  mais  do  que  tudo  o  pequeno  Jafari,  filho  deles;
completara  dez  anos  havia  poucos  dias.  Aduke  tinha
perdido dois filhos antes: um morreu na barriga e, o outro,
logo  depois  de  nascer.  Mas  toda  a  preocupação  com a
saúde do menino findara com o passar dos anos. Crescia
forte e esperto demais para a idade.

— Princesa? — Alguém batia à porta. — Princesa?
Aduke acordou, observando a luz do dia entrando pela

janela do quarto.
— Entre — disse.
O garoto já se acostumara a ver ela e seus escravos nus.
— O rei exige sua presença em uma reunião no castelo.
Ela se sentou na cama; os dois jovens continuavam a

dormir. Shaka, a leoa adulta de Aduke, foi até o menino
receber carinho, tão mansa quanto um gato domesticado.

— Quando? — perguntou sonolenta.
— O mais rápido possível. 



— Mande o mensageiro dizer que estou a caminho.
— Como desejar. — Fez uma pequena reverência e saiu

com a leoa em seu encalço.
— Minha princesa?  — chamou a  garota,  abrindo  os

olhos.
— Pode dormir mais, eu preciso sair — disse antes de

beijá-la no rosto.
Aduke tinha um palácio próximo ao castelo da família

real  espartana,  os  Lykaios.  Ela  e  o  filho  ganharam  o
sobrenome  dos  gregos;  pertencia  àquela  família,  mas
nunca  se sentiu em casa na  Grécia.  Esperava que fosse
diferente para seu filho.

Todo seu povo estava hospedado no palácio e nas casas
nos  arredores.  Apesar  de  viverem  na  mesma  cidade,  a
divisão parecia clara: Aduke não era branca, não era preta,
e  sim os  dois,  causando mais  estranheza  aos  olhos  dos
gregos. Seu esposo não morava em seu palácio, as pessoas
sabiam, mas falavam disso em segredo por causa do medo
de um castigo real vindo de Acasto.

Saiu do palácio a pé, escoltada por quatro soldados que
não  usavam  armadura,  dois  homens  e  duas  mulheres,
portando escudo e lança. Passou pela área de treinamentos
e  observou  um  adestrador  com  um  chicote  na  mão,
enquanto cinco leoas ao seu redor atacavam bonecos feitos
de palha.

— Volte  aqui!  Volte!  — disse o homem, batendo na
traseira de um animal com o chicote.  A leoa se virou e
mostrou os dentes para ele. O adestrador atacou de novo,
abriu um ferimento acima do olho esquerdo do bicho. —
Volte aqui! — repetiu, ao que a leoa obedeceu, como um
cachorro assustado. Ao ver a princesa, o sujeito abriu um
sorriso. — Espero que tenha um bom-dia, minha princesa
— disse com uma reverência.

Aduke sorriu.



— Desejo o mesmo para o senhor.
Mais  à  frente,  adestradores  tentavam  fazer  elefantes

acasalarem. Colocaram a fêmea amarrada entre cercas; ela
não  podia  se  movimentar,  e  os  homens  conduziam um
macho ao seu encontro.

Duas  crianças  corriam  descalças  pela  rua  virada  em
barro graças à chuva torrencial  de dois dias antes. Uma
delas caiu e começou a chorar, levando a segunda a rir da
situação.  Aduke  ajudou  o  pequeno  a  se  colocar  de  pé,
fazendo a outra criança ficar sem jeito.

— Não devemos rir dos nossos amigos quando eles se
machucam — repreendeu Aduke.

— Desculpe, princesa — disse o garoto, cabisbaixo.
— Não é comigo que você deve se desculpar.
O menino olhou para o amigo.
— Desculpe.
— Está tudo bem.
Os dois se abraçaram antes de rirem. Aduke riu junto.
—  Lembrem:  estamos  em  uma  terra  estranha,  nem

todos nos aceitam aqui de coração. Precisamos ajudar uns
aos outros.

Ambos fizeram uma reverência desengonçada.
— Sim, minha princesa — concordaram em uníssono.
— Podem ir agora — falou, e as crianças voltaram a

correr.
Chegaram  ao  castelo  no  meio  da  manhã.  Servos  e

escravos  ofereceram  espaço  para  ela  e  seus  soldados
passarem. Os guardas pretos pararam ao lado da porta do
salão  de  reuniões,  antes  de  dois  soldados  brancos  a
abrirem para ela.

As pinturas nas paredes, no chão e no teto do pequeno
salão  retratavam a  Batalha  das  Termópilas,  ocorrida  na
antiga  Grécia,  antes  do  último  dilúvio  criado  por  Zeus
matar metade da população do mundo conhecido, destruir



cidades  e  mudar  as  terras  gregas.  O  rei  Leônidas  e  os
soldados espartanos estavam pintados no norte do salão,
enquanto no sul  havia Xerxes e  os soldados persas.  No
chão, os exércitos se enfrentavam e, no teto, Leônidas e
seus homens apareciam mortos no campo de batalha.

Aduke entrou sob o olhar do rei. Anacletus Lykaios era
um homem forte para seus cinquenta anos. Tinha a postura
ereta,  o  corpo  em  forma  e  a  barba  e  os  cabelos
parcialmente  grisalhos.  À sua esquerda,  sentado em um
banco, Hilas, o príncipe mais novo, de apenas vinte anos,
mostrava que herdara os olhos negros e os cabelos escuros
do pai, assim como seus dois irmãos. Já à direita do rei
estava Hector, o general das forças de Esparta, um homem
roliço com quase sessenta e cinco anos. Nutria uma grande
antipatia por Aduke e seu povo.

Hilas levantou-se e a beijou levemente nos lábios.
— Faz tempo que não a vejo, estava com saudade —

disse, segurando suas mãos.
Sempre foi apaixonado por Aduke, mas nunca tentou

algo,  pois  a  respeitava.  Ele  era  atencioso,  diferente  de
Acasto. Uma pena a princesa não ter casado com o jovem,
em vez de se unir ao seu irmão mais velho.

— Eu também, Hilas — respondeu. Após, reverenciou
Anacletus. — Meu rei.

O soberano limitou-se  a  olhar  para  o banco.  Hilas  a
conduziu para sentar-se ao lado dele.

—  Por  que  demorou  tanto?  —  perguntou  Hector,
irritado.

— Vim caminhando.  E  estava  dormindo  quando  me
chamaram. Na noite passada, ocupei-me fazendo algo que
você não deve fazer há anos.

Hector enrubesceu, em fúria. Hilas riu.
— Como…
— Já chega — disse o rei  em tom baixo. — Temos



assuntos  mais  importantes  a  tratar  do  que  sua
promiscuidade, princesa.

Aduke sorriu.
— Perdão,  meu rei.  Se me permite,  onde estão  meu

querido esposo e sua trupe?
— Foram atrás  de um pequeno grupo de soldados e

engenheiros  que  partiu  com  o  intuito  de  avaliar  a
possibilidade da reconstrução de um templo de Afrodite ao
extremo-sul daqui. O grupo deveria ter voltado na semana
passada. Enfim, podemos começar? — Todos assentiram.
— Hector, como está o treinamento dos novos soldados?

— Ótimo, meu rei. Trezentos e dois passaram nos testes
para a infantaria pesada. Perdemos apenas cento e oitenta
— informou, orgulhoso.

— Os tempos são outros, pai — comentou Hilas. — Os
treinos são muito duros. Deveríamos mudar isso.

— Meu príncipe — interveio Hector —, você odiaria
um soldado falho ao seu lado no campo de batalha.

— Claro. Mas cento e oitenta é um número muito alto!
O rei parecia entediado. Virou-se para Aduke.
—  Princesa,  quantos  há  em  suas  novas  forças?  —

perguntou a ela.
—  Duzentos  soldados  de  infantaria  pesada,  cento  e

trinta de infantaria leve, cento e vinte de infantaria ligeira,
noventa  cavalos,  oitenta  arqueiros,  quarenta  leoas  e  o
dobro de elefantes, meu rei.

A  infantaria  pesada,  como  o  nome  sugeria,  usava
armadura  pesada  e  portava  um grande  escudo,  além de
lança e  espada curta.  A de armadura leve carregava um
escudo pequeno e uma espada ou lança. Os soldados da
infantaria ligeira não usavam armadura, levando consigo
um pequeno escudo e lanças de arremesso. Os guardas a
cavalo vestiam armadura leve, portando escudo e espada
ou lança de cavalaria.



— São bons números, querida. Quantos morreram? —
indagou Hilas gentilmente.

— Nenhum. Nosso treinamento é duro, tanto para os
homens quanto para as mulheres, mas ele só nos fortalece
— disse, direcionando seu olhar a Hector.

— Pai, deveríamos adotar os costumes de Aduke.
Hector o fitou, incrédulo.
— Não pode estar falando sério, meu príncipe! Esses

hábitos estrangeiros não se enquadram em Esparta… Não,
toda a Grécia deve permanecer intacta!

Esta  reunião  vai  ser  mais  divertida  do  que  eu
imaginava, pensou a princesa.

— Intacta? Veja nossas roupas, o cálice romano em que
toma  vinho,  as  casas  de  banho,  nossa  arquitetura,  as
muralhas  que  protegem nossa  cidade,  as  tapeçarias  que
embelezam o castelo.  A Grécia não é mais a mesma há
muito tempo,  general.  Agora,  o que me preocupa é que
temos  cento  e  oitenta  mães  chorando  pelos  seus  filhos,
encaminhados  ao  Hades  devido  ao  nosso  treinamento.
Qual a utilidade em matar espartanos? Eu insisto, meu pai,
devemos rever nossos conceitos.

O general levantou-se.
— Se mudarem os costumes, eu não farei mais parte do

exército!
Perante um único gesto do rei, Hector voltou a sentar-

se.
— Você é  nosso  vassalo.  Fará o  que  mandarmos  —

disse Hilas, estudando-o friamente.
— Eu me recuso a viver sob costumes estrangeiros. Os

pretos  estão  tomando  conta  da  cidade,  pouco  a  pouco.
Alguns se casaram com gente nossa,  estão tendo filhos;
logo tomarão todo o reinado do sul.  Se aceitarmos isso
tudo, em breve não seremos mais gregos.

Aduke bebeu um gole de vinho,  divertindo-se com a



discussão.
—  E  se  não  aceitarmos,  seremos  um  exército  de

fantasmas em pouco tempo. Quantos anos o senhor tem?
— Sessenta e três, meu príncipe.
— Ele está velho, meu pai — disse Hilas, olhando para

o  rei.  —  Poderíamos  conceder  terras  e  escravos  ao
general, temos bons nomes para ocuparem seu cargo…

—  Eu  não  estou  velho,  garoto!  Demonstre  algum
respeito. Lutei em mais batalhas do que você tem de idade.

Hilas se ergueu, nervoso.
—  Garoto?  Eu poderia  arrancar  sua  cabeça  por  esse

insulto!
Aduke observava os dois, tal qual o rei, também frio e

paciente.
— Tente a sorte! Mataria você e seus homens antes de

encontrar o barqueiro.
De  súbito,  uma  intervenção  de  Anacletus  findou  a

discussão:
— Atenas ofereceu a mão de sua princesa mais nova.

Casarei você com ela, Hilas.
Aduke, Hector e o filho do rei encararam o soberano

com espanto. O príncipe retornou ao seu banco.
— Meu rei… — começou Hector.
— Qual  o sentido disso? Não vamos marchar  contra

eles? Eu não quero nenhum casamento arranjado.
— Será uma afronta aos deuses se sua família acolher a

ateniense e declarar guerra contra o povo dela — explicou
Hector  calmamente.  Nem  parecia  que  seu  debate
acalorado com o príncipe acabara havia pouco.

— O que tem em mente, meu rei? — perguntou Aduke.
—  Acolheremos  a  princesa.  Ela  ficará  como  nossa

prisioneira de honra, viverá em nosso castelo. Será uma
boa companhia para Jafari; se não me engano, ele não é
muito mais velho que ela. — Hilas falaria algo, mas o pai



o censurou com um olhar. — Depois que ela estiver aqui,
planejaremos uma invasão a Corinto. Quando a cidade for
nossa,  mandarei  um  mensageiro  a  Atenas  para  eles  se
entregarem  pacificamente.  Poderão  manter-se  como
senhores,  assim  como  aqueles  que  vivem  em  Delfos,
Tebas,  Ártemis,  no Vale  Cinza,  no  Monte  do Leão,  em
Séfiro e em Erétria.

— As chances deles aceitarem isso são poucas, meu rei
— contrapôs Hector. — Dificilmente entregarão seu reino
em uma bandeja.

—  O  rei  ateniense  não  tem  amor  pela  guerra,  está
cansado e doente. Os rumores dizem que quem o controla
é seu irmão mais novo, eles podem fraquejar depois que
tomarmos Corinto — ponderou Hilas.

—  O  irmão  mais  novo  possui  um  dos  melhores
exércitos  da  Grécia.  Este  sim tem amor  pela  guerra  —
Hector redarguiu.

— Mas ele não é o rei — Aduke observou. — O irmão
e outros podem falar e falar, como vocês dois fizeram há
pouco, mas, no final das contas, a última decisão é a do
rei. Concordo com Hilas. As chances de ganharmos sem
uma guerra prolongada existem, embora escassas.

O filho do rei lhe dedicou uma expressão agradecida.
— Obrigado pelo apoio.
— De qualquer jeito, meu rei, estamos preparados. —

Hector esperou que Anacletus falasse algo, mas foi Hilas
quem tomou a palavra:

— O cunhado do rei pode vir ajudar em caso de guerra.
— Filipa Galeno, rainha de Atenas, era irmã do imperador
romano.

— Os romanos estão em batalha constante  contra  os
persas  na  Ásia,  e  defendendo  o  próprio  território
conquistado  das  Tribos  da  Germania.  O  imperador  não
auxiliaria seu cunhado. Mesmo se viesse, seria com forças



reduzidas;  podemos  lidar  com  eles  —  disse  Hector,
confiante.

— Quando a princesa chegará? — questionou Hilas.
— Já está vindo de navio. Deve aportar dentro de oito

dias — respondeu o rei.
— Ela pode viver em meu palácio, treinar para ser uma

guerreira, se o senhor quiser — sugeriu Aduke.
— Mulheres não devem lutar! — exclamou Hector em

tom de desprezo.
—  Ela  é  minha  futura  esposa,  apenas  eu  e  o  rei

decidiremos o que fará — retrucou Hilas. — Pai…
O rei o estudou por um momento. 
—  Sim,  você  pode  treiná-la,  Aduke.  —  Anacletus

aquiesceu. Hilas sorriu para o pai e sua cunhada. — Estão
dispensados. Princesa, me encontre mais tarde no Bosque
Real.

Saiu a passos largos, deixando os três a sós. Hector fez
uma ligeira  reverência antes  de igualmente abandonar  a
sala. Sozinho com Aduke, Hilas agradeceu:

— Obrigado por sugerir que ela viva no seu palácio.
— Sabe, você pode se mudar para lá, caso queira.
Hilas animou-se com a ideia.
—  Posso  mesmo?  Este  castelo  é  frio,  infeliz  como

Hector.
Aduke sentiu o desejo nos olhos de Hilas.
— Ao menos meus escravos de cama são melhores que

os de vocês.
Hilas gargalhou, perguntando:
— Os rapazes e as moças?
Foi a vez de Aduke rir.
— É óbvio.
— Então eu me mudo ainda hoje! — Sua expressão se

alterou rapidamente. — Se meu pai deixar… — concluiu,
carrancudo.



— Eu falo com ele. Arrume seus pertences.
Alegre,  o  jovem  saiu  da  sala,  e  Aduke  rumou  ao

segundo encontro com o rei.
O Bosque Real, cercado por grandes muros de pedra,

ficava atrás do castelo. O local se tornava público uma vez
e outra para os cidadãos de Esparta e para visitas da corte.

Logo na entrada, havia dois templos, dedicados a Ares
e à Ártemis. Na entrada de cada um, situavam-se estátuas
dos respectivos deuses, com cerca de seis metros de altura.
Ares estava ereto, com um quíton preto e na posição de
sentido,  as  mãos  juntas  atrás  do  corpo.  Ártemis  fora
talhada com um quíton verde até os joelhos, sandálias altas
douradas e uma tiara da mesma cor. A deusa mirava o arco
para cima, como se quisesse acertar a lua. Os monumentos
eram  réplicas  em  menor  escala  daqueles  existentes  no
ponto  mais  alto  da cidade,  com trinta  e  dois  metros  de
altura.

A princesa encontrou o rei sentado perto de uma fonte,
observando uma mulher ensinar meninas a tocarem lira.

— Meu rei — Aduke apresentou-se.
— Sente-se ao meu lado. — Ela obedeceu. — Terei o

apoio total da Guarda de Leões na possível guerra que está
por vir?

— O senhor me ofende com essa pergunta — disse,
surpresa. — Evidente, meu rei.

— Na última vez que guerreamos, homens morreram
porque os seus se recusaram a ajudar.

Aquela  era  uma  ferida  antiga,  que  talvez  nunca  se
fechasse. O caso em questão foi uma batalha ocorrida seis
anos antes,  durante a última grande invasão do Império
Persa no sul da Grécia. 

—  Eles  estavam  sem  um  comandante,  por  isso
resolveram recuar.

— Duzentos bons soldados padeceram, Aduke. E seu



exército teria sim um comandante.
— Um comandante de vocês, não meu.
— Isso não deveria fazer diferença.
— Não, não deveria, meu rei.
— Seus comandantes  farão parte  das  reuniões,  todos

serão  tratados  de  acordo  com  a  patente.  Eu  não  me
importo  se  são  pretos,  mestiços  como  você  ou  mesmo
mulheres. Preciso de seu apoio, Aduke. Pela primeira vez
na  vida,  não  tenho  certeza  se  sairemos  vitoriosos,  mas
precisamos ganhar, nosso povo continua aumentando… Já
não  há  comida  em  abundância,  como  no  passado.  Por
algum  motivo,  Deméter  resolveu  deixar  o  reino  de  lá
muito mais fértil do que o nosso nos últimos anos. Tentei
fazer todo tipo de negociação por colheita, mas eles dizem
que não podem vender mais do que já nos vendem. Afinal,
se comem em abundância, por que necessitariam de nosso
dinheiro?

— Você tem meu apoio total.  Sabe que não gosto de
Acasto, mas tenho carinho por você e Hilas, bem como
respeito pelo príncipe Eufemo.

— É bom ouvir isso, mas careço de provas. Você ficará
comigo na vanguarda.

— Como quiser, meu rei. Se não tem mais nada a falar,
gostaria de fazer um pedido.

— Peça.
— Hilas pode viver comigo no meu palácio?
Anacletus a mirou, curioso.
— Por quê? O povo já fala aos montes que você e seu

esposo não dividem a mesma cama. Quer dar mais assunto
para esses desocupados?

— Não, mas eu realmente gosto de Hilas, e meu filho
também. Seria bom tê-lo perto, agora que a princesa dele
viverá comigo…

— Já entendi — disse, sisudo. — É uma pena você e



seu esposo não terem mais amor um pelo outro.
—  Mais  pena  ainda  é  o  senhor  ter  arranjado  um

casamento para Hilas. Não minto, tinha esperança de casar
com ele um dia — falou tão naturalmente que pegou o rei
de surpresa, o que não era algo fácil.

— O que quer dizer isso? Meu filho mais velho está
vivo.

—  Sim,  mas  ninguém  sabe  o  dia  de  amanhã.  Em
tempos de guerra, então… Príncipes morrem aos montes.



3. Lisimba
Hefesto,  bem  à  frente  de  Lisimba,  movia-se

rapidamente, apesar de ser coxo e estar em um corpo de
criança. Haviam saído da floresta que tinha pinheiros com
quase  vinte  metros  de  altura  e  terra  propensa  para  um
deslize e uma morte dolorosa abaixo de penhascos. Agora
subiam uma montanha.

— Eu pensei que Hércules tinha ajudado os deuses a
matarem todos os gigantes.

— Não todos, e ele ajudou a condenar aquelas criaturas
ao Tártaro. Acontece que o Tártaro andou instável por um
tempo. Mimas saiu de lá, está rondando a ilha há cerca de
um ano, roubou a espada que você pretendia roubar.

— Como o  Tártaro  ficou  instável?  Zeus  sabe  que  o
gigante saiu de lá?

— Não  sei,  Zeus  descobriu  e  o  fechou.  E  ele  sabe,
Mimas não é nem metade do perigo que um dia chegou a
representar.  Está  fraco  e  confuso,  o  lugar  de  que  saiu
enlouquece qualquer um. — Fez uma pausa. — Fale-me
mais de sua irmã, quero uma conversa agradável antes de
lutarmos contra o gigante. O nome dela é Sofia?

Lisimba assentiu.
— Ela não se parece nada comigo. É linda, doce, gentil.
— Prossiga, me conte de suas infâncias.
— Você sabe que Zeus matou meu pai por ele querer

ficar com a família? — disse em um tom melancólico.
— Sim, mas não sei o que aconteceu depois que Zeus

achou seus pais.



— Zeus nos entregou para sermos criados com gente
comum em uma aldeia em Séfiro, junto a um filhote de
dragão. Nosso pai adotivo havia sido um grande guerreiro,
nos instruiu na arte da espada, do escudo, da lança e do
arco  e  flecha.  Nossa  mãe  costumava  viver  na  corte  da
cidade de Séfiro, mas resolveu ter uma vida pacata junto
ao nosso pai na aldeia. Ela nos ensinou a ler e escrever,
nos ensinou a história da Grécia, falou dos senhores que
morreram e dos que ainda estão vivos…

Hefesto  tinha  parado  e  aparentava  não  o  escutar,
Lisimba  caminhou  até  ele  e  viu  o  que  olhava:  árvores
estavam  sendo  derrubadas  na  floresta  abaixo,  a
quilômetros deles. Lisimba não entendeu o que acontecia
até ver o gigante. Tão alto quanto os pinheiros, usava uma
túnica branca e um elmo simples; demolia as árvores com
as mãos, como se fossem gravetos. Parecia rumar à forja
de Hefesto.

— Ele não estava tão grande da última vez que o vi…
Vamos seguir.

— Não vamos dar combate a ele?
— Depois, não fique parado aí. — Tornou a andar. —

Por que sua irmã não está com você?
— Ela  decidiu  viajar,  conhecer  outros  países,  outras

pessoas  — disse  antes  de  tirar  os  olhos  do  gigante.  —
Nem ao menos me chamou. Eu poderia ter me convidado,
mas acho que ela não queria minha companhia.

—  Por  que  pensa  assim?  —  perguntou  o  deus,
realmente interessado.

— Sempre fomos muito próximos… até o dia de nossa
primeira batalha contra humanos. Ela mudou; já não sorri
com  facilidade  e  naturalidade.  Para  piorar,  nossa  mãe
deixou  de  nos  visitar  em  nosso  sonhos,  e  nossos  pais
adotivos morreram por uma praga.

— Afrodite nunca gostou de guerra, é por isso que você



acha que a desagradou.
— Não só eu, Sofia também acha.
— Imagino, sim, que Afrodite não tenha gostado, mas

não a ponto de não falar mais com vocês dois.
— Então por que ela já não nos procura? — Lisimba

sentiu-se à beira de lágrimas; agradeceu em pensamento
pelo deus não se atentar aos seus olhos.

— Não faço ideia, mas não se torture tanto. Afrodite é
uma boa mãe, ela não faz o tipo que se afastaria dos filhos.
Minha mãe me jogou de cima do Olimpo porque não me
achou  bonito.  — Riu.  — Fiquei  coxo!  Que  piada,  não
acha?  Um  deus  coxo.  Mas  me  vinguei  dela,  à  minha
maneira. — Gargalhava. — Fiz uma cadeira de mármore e
bronze,  com  a  qual  a  presenteei.  Ela  ficou  fascinada,
gabou-se para todos os deuses: “Meu filho é um artesão
fantástico, vejam como essa cadeira é linda”. Assim que se
sentou, a cadeira a prendeu, e ela não conseguiu se soltar.
Todos  os  deuses  viram  e  riram.  Só  não  foi  mais
constrangedor do que quando minha rede prendeu Afrodite
e Ares na cama antes de copularem… Sua mãe ficou tão
envergonhada que fugiu do Olimpo. Agradeço a Hélio por
ter me contado. Eu não teria descoberto da traição, sem
isso.  — Olhou para o sol.  — Obrigado,  mais uma vez,
meu bom amigo. — Voltou a concentrar-se no caminho à
frente. — Já se apaixonou alguma vez, Lisimba?

— Creio que não. — “Você ama estar dentro de mim”,
lembrou-se de Galateia.

— O que é a vida sem o calor de um abraço? Se para
vocês  o  amor  pode ser  um tormento,  imagine  para  nós
imortais. Ainda assim, mal posso esperar para ver sua mãe.

Lisimba refletiu  sobre o que ele  disse.  Seu pai  tinha
morrido por amor,  uma vida sofrida,  curta,  mas de que,
segundo sua mãe, ele não se arrependeu.

O restante do caminho foi feito em silêncio. O homem



conclui que nenhum mortal poderia subir aquela montanha
sem alguma ajuda divina.

Um pouco antes do sol ir embora, ele observou grandes
colunas  que  sustentavam  o  teto  de  um  palácio  situado
acima da montanha.

— O quê? — Ficou confuso. — De onde surgiu esse
lugar?

— O local  fica ofuscado à longa distância,  para não
atrair curiosos — explicou Hefesto.

Chegaram  à  entrada,  uma  porta  dupla  de  madeira  e
bronze ornada por grandes tochas acesas. O deus a abriu
para continuarem, revelando um caminho guiado por um
tapete vermelho que levava até a entrada do palácio. Nos
lados havia bancos, árvores com frutos, fontes e estátuas
de  Afrodite  do  tamanho  de  uma  mulher  adulta,  tudo
rodeado por um jardim das mais diversas flores. Podia-se
ver  quase  toda  a  ilha  dali,  o  oceano,  os  três  cantos  do
mundo.

— Que lugar é esse? — inquiriu, admirando a estrutura
limpa e conservada.

— Um que eu ajudei a construir. Esperava que sua mãe
viesse para cá para passar a eternidade comigo; sei que ela
não gosta do meu trabalho,  então me certifiquei  de que
ficasse longe da forja.

— Desculpe, senhor… mas por que estamos aqui?
— Para você poder falar deste local para ela — disse,

esperançoso.  —  É  lindo,  não?  Acho  que  Afrodite  vai
gostar. — Sorriu.

Lisimba retribuiu o gesto.
— Imagino que sim. Bem, me mostre o resto.
A entrada do palácio dava para uma sala de jantar. Duas

escadas de pedras nas laterais conduziam a um segundo
andar. A tapeçaria era de um vermelho-vivo, assim como o
tapete  que os guiou até  ali.  Uma mesa de jantar  estava



posta com pratos, talheres, copos e jarras, mas não havia
comida ou bebida.

Visitaram o  restante  dos  cômodos;  o  palácio  era  um
tanto  menor  que  o  castelo  de  Séfiro,  mas  muito  mais
aconchegante, lindo e acolhedor.

— Minha mãe vai amar, com certeza, senhor Hefesto
— comentou, sentado na sala de jantar, bebendo um gole
de água de seu cantil.

Hefesto entrara na sala na sua forma adulta. Aparentava
ser um homem de quarenta anos. O cabelo bagunçado e a
barba por fazer lhe davam uma feição desleixada aos olhos
da alta classe grega; também usava vestimentas simples e
botas como as de Lisimba.

— Conto com isso. — Sentou-se na cadeira da ponta da
mesa, de costas para a parede. — Se ela resolver vir morar
comigo,  você  e  sua  irmã  gêmea  estão  mais  do  que
convidados  a  nos  visitarem sempre  que  quiserem.  Mas
apenas os dois, não quero os filhos de outros deuses aqui.

Lisimba assentiu.
—  Como  preferir.  Sofia  vai  gostar  deste  lugar,

principalmente por causa do pátio.
— Tome conta de sua irmã, Lisimba. Ela deve ser linda

de doer.  Já  pensou a  dor  de cabeça  que  teria  se  algum
engraçadinho a sequestrasse?

— Ela  luta  tão  bem quanto  eu,  senhor.  Além disso,
Sofia tem um dragão.

— Nenhum mortal  é  invencível,  um dragão  também
não; seu pai quase matou um.

— Mas ele teve a ajuda de Ártemis e Apolo.
—  Do  mesmo  jeito,  para  fazer  o  que  ele  fez,  é

necessário coragem; o mérito ainda é dele.
Lisimba refletiu por um momento.
— O senhor não sente raiva? De meu pai, digo.
Hefesto balançou a cabeça negativamente.



— Os deuses têm dificuldade, mas eles podem resistir à
Afrodite; os mortais, não. Apenas uma vez um homem a
rejeitou, pois tinha feito um voto de celibato com Ártemis,
então é um caso diferente.

— O que aconteceu com esse homem?
— Não sei, mas deve ter sido algo horrível. Os mortais

são falhos porque foram criados à imagem dos deuses. Me
diga,  depois  que  matarmos  o  gigante  e  você  tiver  sua
espada, o que fará? Irá atrás de mais glórias? 

— Vou ao templo mais próximo de minha mãe para…
O deus o interrompeu com um gesto de impaciência:
— Isso eu sei,  o que não sei  é  o que pretende fazer

depois.
— Conquistar  Galateia.  Acredito  posso  vir  a  amá-la

algum dia. Não quero glórias, não sou do tipo aventureiro,
ao contrário de minha querida irmã.

—  A  nereida  saiu  do  mar?  —  perguntou  com
curiosidade.

— Sim, nos encontramos por um tempo. 
— É um bom sinal.
— Por que diz isso?
— Galateia havia prometido não sair do mar depois que

o filho de Poseidon, Polifemo, matou seu amante.
Lisimba arregalou ligeiramente os olhos. 
— Ela não me contou isso. O que aconteceu?
— A nereida se interessou por um pastor chamado Ácis,

filho de Pã. Eles viveram bem até Polifemo apaixonar-se
por  ela  também.  Certo dia,  ele  os  viu  juntos  e,  em um
ataque de ciúmes,  esmagou o coitado com uma enorme
rocha. Galateia conseguiu usar sua mágica para reviver o
pastor, mas na forma de um rio. Na sequência, jogou-se no
mar e jurou nunca mais sair. Como vocês se conheceram?

— Foi no dia seguinte do ataque dos persas a Séfiro. Eu
e  outros  homens  estávamos  mergulhando  próximo  aos



navios  de  Séfiro  que  foram  afundados,  a  fim  de
resgatarmos os corpos dos caídos,  para que pudéssemos
dar um funeral a eles. Então eu a vi olhando para mim e…
— Pausou para tentar visualizar a memória. — Bem, é a
mulher mais linda que já enxerguei.

— E o que você fez? — perguntou Hefesto, animado.
Lisimba sentia-se estranhamente à vontade para conversar
com o deus.

—  A princípio,  nada,  apenas  a  observei  ir  embora.
Voltei  ao  mar  três  noites  seguidas  chamando  por  ela,
fazendo  promessas  de  amor.  Quando  eu  estava  quase
desistindo,  Galateia  saiu  do  mar.  Conversamos  por  um
longo tempo e nos amamos até o amanhecer. — Lembrar
aquilo alegrou seu coração. 

— Parece perfeito.  Como você pode presumir,  nunca
tive  sorte  com  as  mulheres,  a  não  ser  as  ninfas  que
cuidaram de  mim depois  que  minha  mãe  me  jogou  do
Olimpo. Ah, e com minha esposa de muitos anos, mas é
melhor  estar  só  do  que  junto  a  uma  mulher  que  não
amamos. Ou a quem não nos ama…

— Os tempos são outros,  minha mãe não deve ser a
mesma deusa que era.

—  Só  quero  que  ela  goste  de  mim,  é  pedir  muito?
Certo,  eu  sei  que  é.  —  Suspirou.  —  Preciso  de  uma
bebida. O problema é: onde acharemos vinho?

Lisimba  não  teve  tempo  de  responder,  pois  uma
pancada  o  derrubou  com  um  barulho  ensurdecedor.
Limpou  o  sangue  que  caía  de  sua  testa  e  contemplou
Mimas:  o  gigante  tinha  quebrado  a  parede  atrás  de
Hefesto. Sua mão era tão grande que envolveu o deus. 

— Onde está minha mãe? Onde vocês a colocaram? —
gritou a Hefesto que, esmagado, parecia perto de desmaiar.
— Você virá comigo, vai ficar no meu lugar no Tártaro!

Mimas ignorou a presença de Lisimba e, apesar de seu



tamanho considerável, desapareceu na escuridão da noite.
O semideus tirou suas duas espadas das bainhas, caminhou
até o segundo andar e foi ao buraco na parede. Olhou para
baixo  para  tentar  achar  os  dois,  mas  as  trevas  não  o
deixavam ver nem os pinheiros abaixo na floresta.

— Ele matou a Hidra, mãe? — A voz gutural de um
homem veio por trás. — O Leão de Nemeia também? —
Seus pés terminavam em serpentes, seus braços eram de
um  verde-musgo.  Segurava  uma  espada,  a  espada  que
Lisimba tinha ido roubar. Vestia trapos e não tinha olhos,
nem boca. — Eu me lembro dele!

Quem é  esse?,  perguntava-se  Lisimba.  Nunca  sentira
tanto medo na vida.

Você precisa derrotar a outra parte de Mimas. Caso
não consiga, Hefesto não terá sucesso, Galateia falou em
seus pensamentos.

A mensagem  da  nereida  o  fez  recordar  o  óbvio:  a
capacidade de algumas criaturas mágicas de dividir-se. Se
essa é a outra essência de Mimas, está me confundindo
com  Hércules.  Bem  que  Hefesto  disse:  o  gigante  anda
alterado, concluiu.

— Ele ajudou os deuses a colocarem nossos irmãos no
Tártaro! Eu vou me vingar deles, mãe! — prosseguiu a
criatura.

Lisimba defendeu-se dos golpes de espada, recuando.
Mimas era tão forte quanto ele e, pelo jeito, um excelente
espadachim. O semideus retornou até a escada, aproveitou
um passo  errado  do  adversário  e  o  derrubou  com uma
rasteira; Mimas desceu rolando.

Abaixe-se!,  ouviu  a  voz  de  Galateia  e  obedeceu
instantaneamente. Um impacto forte fez o palácio tremer:
o braço de gigante de Mimas tinha atravessado a parede,
estava tateando algo. Lisimba atacou o braço, obtendo um
resultado insignificante.



— Onde está você,  filho de Zeus? — A voz era alta
como um trovão. — Não se esconda, me enfrente! — O
braço recuou e bateu com violência na saída mais próxima
de Lisimba.

Agora encarava a  fúria  dos  dois:  Mimas  aberração e
Mimas gigante. O semideus apressou-se por um corredor,
enquanto  o  punho do  gigante  batia  do  lado  de  fora  do
palácio.  Um  golpe  forte  fez  Lisimba  cair,  escombros
bloquearam a passagem de volta à sala de jantar. O olho
esquerdo do gigante o fitou por uma janela.

— Hefesto caiu, você é o próximo! Pagará caro por ter
condenado meus irmãos!  — Sua cabeçorra se afastou e
bateu violentamente contra o palácio; os vidros das janelas
quebraram, depois algo o puxou para baixo.

Siga minha voz, orientou Galateia. Lisimba acatou.
O corredor terminou em uma escada, a qual dava num

jardim localizado ao lado de um quarto. No meio, havia
uma piscina e, ao seu redor, pequenas árvores espalhadas.
Lisimba, de soslaio,  viu o golpe se aproximando,  pulou
para o jardim antes  que o punho do gigante o ceifasse.
Pegou  uma  pedra  feita  dos  escombros  da  escada  e
arremessou no grande olho. Mimas levou uma das mãos
ao machucado, gemendo de dor.

— Os gigantes foram condenados! Seu tempo acabou
há eras! — anunciou a voz de Hefesto, tão alta quanto a do
gigante. Desceu um martelo imenso na cabeça de Mimas.

— O tempo dos deuses deve acabar! Nossa mãe deve
voltar a reinar! — A essência-aberração de Mimas surgiu
ao lado de Lisimba para lhe dar combate.

O vácuo dos golpes das divindades era tão grande que o
semideus  tinha  dificuldade  em  permanecer  em  pé.  A
espada do adversário com pés de serpentes desceu rente à
cabeça  de  Lisimba,  que  se  defendeu,  mas  Mimas  o
desarmou  com  uma  técnica  rápida  e  o  acertou  com  o



punho fechado.
Lisimba caiu e levantou-se. Começou a esquivar-se dos

golpes  de  espada,  usou  uma  luminária  de  pedra  como
escudo,  a  qual  Mimas  destruiu  facilmente.  O  golpe
seguido desse deixou a lâmina da espada presa à parede,
penetrada quase até o cabo. Lisimba então passou a bater
no adversário com os punhos. Mimas cambaleou, tomou
mais  um  golpe  e  revidou  com  um  soco  no  rosto  do
semideus, que o arremessou a cinco metros de distância. 

A força do vácuo de um golpe de Hefesto no gigante
que ele enfrentava fez Lisimba e seu adversário com pés
de serpente caírem. Lisimba cuspiu sangue e levantou a
tempo de esquivar de outro golpe, pegou seu adversário
pelas  vestes  e  o  jogou  contra  a  parede.  Ficou  sem  ar
quando  ele  contra-atacou  com o punho  fechado  no  seu
estômago. O semideus caiu próximo à piscina. Ergueu-se e
correu a uma de suas espadas, avançou e atravessou ela no
peito  de  Mimas,  que  pareceu  nem  sentir  o  golpe,
revidando  sem  problemas  e  jogando  Lisimba  no  ar
novamente. O sangue dourado caiu quando Mimas retirou
a espada do peito.

Tente a espada que ele roubou.
Mimas  aparentou  também  escutar  Galateia:  os  dois

correram em direção à espada presa à parede. A aberração
caiu mais uma vez com o vácuo de um dos golpes dos
imortais, mas Lisimba manteve o equilíbrio, continuou a
correr e removeu a espada da parede.

Mal percebeu, Mimas já estava perto dele com uma das
espadas dos filhos de Tétis. Voltaram a trocar golpes. O
semideus o pressionou para recuar para o quarto ao lado
do jardim; seu adversário estava ficando cansado.

— Ele é muito forte, mãe — cochichou para Gaia, que
não podia ouvir. — Preciso de ajuda!

Lisimba bloqueou um golpe e, com dois passos, parou



junto às costas dele. A espada desceu de cima para baixo,
rasgando a carne do imortal, que caiu no chão, gemendo. 

— Mãe, desculpe! — choramingou a versão menor de
Mimas. — Ele é muito forte, muito forte!

Jogue-o para baixo, a terra consumirá seu corpo físico
e a essência dele voltara para o Tártaro, sugeriu Galateia.

Lisimba o colocou no ombro e o levou para o jardim da
entrada. Os outros imortais não estavam mais à sua vista.
Dirigiu-se até a ponta e o atirou no abismo.



4. Lisimba 
Não sabia por quanto tempo dormiu. Acordou em um

momento e viu que Galateia estava cuidando das feridas
dele. Ela disse algo que o semideus não entendeu, e ele
acabou adormecendo novamente.

O sol já tinha nascido quando despertou revigorado.
— Você está melhor? — perguntou Galateia. A nereida

trajava um  vestido  azul-marinho,  que  mostrava  seus
braços,  suas  pernas  do  joelho  para  baixo  e  seu  seio
esquerdo.  Os  pés  descalços,  os  pulsos,  seu  pescoço  o
cabelo preto preso em um coque ostentavam adornos.

— Obrigado por cuidar de mim.
— Você  lutou  bem;  vocês  lutaram  bem.  — Hefesto

estava parado próximo à piscina, observando o horizonte.
— Com licença. — Lisimba se levantou e caminhou até

o pátio.
Ao notá-lo aproximar-se, Hefesto disse:
— Pensei que dormiria para sempre.
— Não achei  que  estava  tão  machucado assim… —

Percebeu o olhar distante do imortal. — O senhor parece
preocupado. Não vencemos Mimas?

— Vencemos.  Os corpos apodrecem lá  embaixo,  e  a
essência dele já se encontra no Tártaro… Mas  o gigante
estava poderoso, não deveria estar daquele jeito. Zeus me
convocou para ir ao Olimpo.

— Quando vai partir?
— Agora, estava esperando você acordar. — Andou até

um banco onde jazia a espada que Lisimba fora roubar,



pegou-a e presenteou o semideus. — Você mereceu.
Lisimba recebeu a espada, tirou-a da bainha e a fitou,

mas aquilo não o deixou feliz como ele pensou que ficaria.
— Tive tempo de fazer  a arte  — comentou Hefesto.

Havia  um  desenho  talhado  no  cabo  dela,  uma  leoa
amamentando dois filhotes.

— Obrigado, vou partir ainda hoje para o templo mais
próximo de minha mãe… — Olhou para o jardim. — Não
será muito trabalhoso aparar os danos, certo?

— Não se preocupe com isso, apenas cumpra o que me
prometeu.  Galateia  sabe  onde  está  seu  barco,  boa  sorte
com ela. — Sorriu.

Lisimba sorriu de volta para ninguém: o deus já havia
sumido.

— Conseguiu o que queria, mas não está contente —
observou Galateia, caminhando ao encontro dele.

Lisimba pegou sua mão. 
— Case comigo?
Ela riu docemente, e ele ficou sem jeito. 
— Bateu a cabeça no combate? — perguntou, passando

a mão no rosto dele.
— Não estou brincando, Galateia, eu… eu…
— Você o quê? — Deu um sorriso triste.
— Me acompanhe até meu barco?
Galateia anuiu.
Do jardim da entrada do palácio, viram, longe da praia,

meia dúzia de navios de guerra. A maioria (se não todos)
estavam em chamas. 

— Consegue identificar algum estandarte?
— Um mocho-galego pintado de branco, em um fundo

azul — informou a nereida.
— Atenienses. 
— Um dos navios não está em chamas. Tem homens,

mortos,  alguns  moribundos,  e  uma  mulher…  não,  uma



garota.
— Está ferida? — perguntou preocupado.
— Não, só muito assustada. 
— Vamos ajudar a criança. 
Levaram a manhã para chegarem à praia e mais a tarde

até avizinharem-se dos navios. 
O céu estava com poucas estrelas, mas a lua iluminava

as águas e o constante nevoeiro. Passaram por três barcos
que afundavam aos poucos, um ainda estava queimando.
Lisimba remou e parou ao lado do único navio a salvo.

— Podemos subir aqui — disse Galateia, já escalando
uma escada de madeira e corda.

Soldados  atenienses  e  espartanos  estavam  mortos,
espalhados pelo  navio.  Tinham ferimentos  de  golpes  de
espada e lança e, alguns, flechas pelo corpo. O cheiro de
morte tornava-se quase insuportável no convés.  Lisimba
observou uma parte mais escura da madeira do navio, um
incêndio se iniciara, mas alguém ou algo o havia apagado.

— Ela está lá embaixo — disse a nereida.
Desceram  para  os  cômodos.  Mais  soldados  estavam

mortos  onde  os  atenienses  costumavam  comer  suas
refeições.  Escutaram  uma  menina  chorando,  o  som
proveniente de um dos quartos.

—  Meu  pai  está  me  chamando  —  avisou  Galateia,
olhando para o chão. — Fique com ela, volto em seguida.

Lisimba a observou sair a passos largos.
O  quarto  estava  limpo  e,  a  cama,  feita.  A  garota

soluçava dentro do roupeiro. 
—  Não  precisa  chorar  mais  —  falou,  tentando  não

assustá-la, quando a viu encolhida em um canto. Mesmo
assim,  a garota  arregalou os olhos.  — Eu e uma amiga
viemos resgatar você.

— Por que eu acreditaria? — indagou com uma voz
lamuriosa.



— Eu juro pelo Estige que não estou aqui para lhe fazer
mal. 

— Você é grego? — Analisava-o. — Parece que é da
África… mas fala como um nativo. 

— Minha mãe é grega, meu pai era africano. 
A menina se ergueu, e Lisimba cedeu lugar para que

passasse. Ela deveria somar cerca de nove anos. Tinha os
cabelos ruivos e olhos verdes; sardas espalhavam-se por
seu rosto. Usava um vestido muito, muito sujo. 

Fitaram-se por um momento.
— Qual o seu nome?
— Aletha Galeno, sou uma princesa de Atenas.
— Onde estão seus pais?
— Em Atenas. Meu pai me vendeu para Hilas Lykaios,

o príncipe mais novo de Esparta — explicou. — Minha
mãe  e  minha  irmã  não  queriam,  eu  e  elas  choramos
muito… Você pode me levar de volta? Talvez meu pai me
deixe ficar. 

— Tem ideia do que houve aqui?
— Eu estava brincando quando um soldado entrou e

disse  para  eu  me  esconder.  Perguntei  o  que  estava
acontecendo, mas ele não respondeu… Só escutei gritos…
— De supetão, abraçou o semideus. — Se você não viesse
me ajudar, não sei o que seria de mim…

Lisimba  a  pegou  no  colo,  e  a  pequena  envolveu  os
braços em volta do pescoço dele.

— Você é muito corajosa, sabia? — Quis animá-la.
— Mas eu só fiquei escondida, chorando!
— Fez o que podia ter sido feito. Vamos embora, use

seu vestido para cobrir o nariz.
Chegaram  ligeiro  ao  outro  lado  do  navio  e  viram

Galateia próximo à escada. 
— Você é a mulher mais linda que eu já vi! — elogiou

Aletha, encantada.



A nereida sorriu timidamente.
— Essa é minha amiga que veio comigo resgatar você.
— Prazer em conhecê-la, me chamo Galateia.
— E eu, Aletha.
— Aletha  — disse  Lisimba  —,  precisamos  ir  até  o

barco. Consegue descer essa escada? — Indicou o local.
— Eu vou cair!
— Não  vai,  não  — assegurou-lhe  —,  basta  segurar

firme  e  dar  um  passo  de  cada  vez.  Você  é  corajosa,
esqueceu?

— Só está dizendo isso para me confortar — reclamou.
—  Se  você  cair,  não  vai  se  afogar…  —  garantiu

Galateia.
— Mas eu não nado direito! — protestou a menina.
— Eu sou uma nereida, sei bem nadar muito bem. E

Lisimba  é  filho  de  Afrodite,  logo,  um  semideus.  Não
permitiremos que se afogue.

Aletha olhou para Lisimba e, depois, para Galateia. Em
seguida, tornou a fitar o semideus, distraída.

— É, você é bem bonito também. Juram pelo Estige?
— Juramos — disseram juntos.
— Certo. Pode me soltar agora.
Ele a pôs no chão.
— Necessitamos que guarde segredo quanto às nossas

identidades.  Nem  todos  sabem.  Preferimos  manter  a
discrição entre os mortais.

— Sou boa em guardar segredos para meus amigos!
—  Nós  duas  vamos  primeiro  —  informou  Galateia.

Lisimba,  meu  pai  vai  lhe  mostrar  o  que  aconteceu,
esperamos  você  no  barco,  alertou-o  em pensamento. —
Venha, Aletha.

O homem as viu descerem e caminhou entre os mortos.
A noite clareou de um momento para o outro. 

— Estão vindo! Preparem-se para a colisão! — Alguém



soou um corno de guerra.
Lisimba olhou para trás e enxergou soldados correrem e

se armarem. Os outros navios já tinham sido invadidos por
espartanos e estavam começando a serem incendiados.

— Você! — gritou um senhor para um soldado jovem. 
— Comandante? — perguntou, amedrontado.
— Vá lá pra baixo e ajude os homens a protegerem a

princesa, agora! — O soldado correu para os cômodos. —
Senhor  Poseidon  —  sussurrava;  Lisimba  teve  de
aproximar-se para ouvir melhor —, vivi minha vida toda
sob sua graça. Sei que estou pedindo muito, mas não deixe
que seu filho leve a princesa. Aletha é só uma criança, é
muito nova para o Hades. Troco a vida dela pela minha,
caso aceite meu último desejo.

Terminou a prece momentos antes da colisão: o navio
espartano  batera  com  seu  aríete  na  traseira  do  navio
inimigo. Gritos de homens excitados pelo combate foram
ouvidos do lado de lá; os espartanos usavam vestimentas
vermelhas com detalhes em preto sob suas armaduras de
couro.

— Protejam a princesa! — berrou o comandante.  Os
inimigos, desembarcando, batalhavam contra a tripulação.
— Lutem  por  ela!  Lutem  por  nosso  reino!  Lutem  por
nosso rei! REI AGENOR!

—  REI  AGENOR!  REI  AGENOR!  —  gritaram  os
soldados atenienses em uníssono.

Os espartanos, no entanto, os superavam em dois para
um. Invadiam o navio num enxame em vermelho, preto e
aço.  Eram os  melhores  guerreiros  que  Lisimba  já  vira,
principalmente o mais alto deles. O soldado robusto tinha
quase um metro e noventa, olhos azuis e cabelo castanho
raspado. Ele se divertia na matança.  Esse é um semideus,
deduziu Lisimba. Um ateniense tentou um ataque de cima
para  baixo,  mas  o  semideus  desconhecido  se  afastou  e



revidou com uma estocada, atravessando a espada no peito
do outro. Ele foi erguido o mais alto possível e jogado ao
mar junto à espada. Um soldado que contemplava a cena,
aterrorizado,  fugiu  logo  depois,  fazendo  o  semideus
gargalhar. 

— Parece que não tem um homem aqui que seja desafio
para mim! — exclamou em tom de zombaria.

Um coitado ateniense se aproximou para um ataque e
tudo que conseguiu foi ter seu rosto perfurado pela adaga
do semideus. Alguns já desistiam, largando suas armas no
chão e se jogando do navio, tentando a sorte no oceano,
nadando para longe enquanto flechas os sepultavam. 

A batalha  chegou  ao  fim  quando  o  comandante  foi
jogado aos pés do semideus, com uma fratura exposta nas
costelas.  Contudo,  por  um  milagre  de  Poseidon,
continuava vivo. 

— Nenhum homem  aqui  é  páreo  para  você,  Pétros,
filho  de  Poseidon.  Mas  disso  você  já  sabia.  —  Com
esforçou, ficou de joelhos.

Pétros sorriu.
—  Onde  está  a  princesa?  —  inquiriu.  Perante  o

silêncio, ordenou aos seus: — Desçam e a procurem!
Nesse  instante,  uma  serpente  marinha  surgiu  por

debaixo  das  águas  e  engoliu  o  espartano  que  tentou
adentrar nos cômodos. A besta, de um azul-celeste, tinha
um chifre pontiagudo no meio da testa,  dentes longos e
afidos, e brânquias vermelhas em seu peito.

Mais espartanos avançaram e morreram. O comandante
ateniense observou a cena, melancólico: seu pedido seria
atendido  à  custa  de  sua  vida  e  da  de  seus  homens.
Flechadas e golpes de espada ou lança feriam o monstro,
mas não passava disso. Pétros não se mexeu, seu olhar de
ódio  apenas  acompanhou  seus  homens  serem  enviados
para o Hades.



Quando  todos  morreram,  a  serpente  olhou  bem  no
fundo dos  olhos  dele  e  repousou a  cabeça na frente  da
porta que dava para a entrada dos quartos. Lisimba viu que
outras como ela atacavam o restante da frota espartana. 

— PAI! — Pétros gritou, enfurecido. — POR QUE ME
TRAIU?

— Assassinar crianças é baixo até para você, filho. — A
voz do deus saía dos mares.

— A profecia  diz  que a morte  da cria  mais  nova de
Agenor trará a vitória de Esparta na guerra vindoura. Você
matou meus soldados para nada! É inevitável. — Pétros
olhava para os lados, como se quisesse encontrar o corpo
físico de seu pai.

— Você os condenou, condenou a si mesmo.
Pétros  fitou  o  comandante  ateniense,  que  morrera

ajoelhado, e o chutou de frustração. Poseidon continuou:
— Vá embora e ganhe mais uns dias de vida. Não terá

sucesso  contra  essa  besta.  —  O  monstro  sibilou  em
concordância.

Pétros  soltou  uma  praga  e  caminhou  em fúria  até  a
lateral do navio, enquanto se livrava de sua armadura.

— Vamos ganhar a guerra que está por vir, pai, com ou
sem sua ajuda — disse antes de saltar para o mar. 

A noite ressurgiu junto ao cheiro pútrido dos soldados
caídos. Lisimba se dirigiu ao barco, onde Aletha dormia
com a cabeça apoiada no colo de Galateia.

—  Outro  semideus  —  comentou,  já  começando  a
remar.  — E esse  parece  ser  ruim  até  os  ossos.  Aquele
olhar… Deve amar matar mais do que tudo.

— A maioria dos filhos de Poseidon é ruim, ninguém
sabe  exatamente  o  motivo.  —  Galateia  acariciava  os
cabelos de Aletha.

Lisimba  lembrou  que,  segundo Hefesto,  um filho  de
Poseidon matou o amor dela.



— Poseidon interveio, você sabe o que aconteceu, não?
— Ela assentiu. — Preciso levar essa menina de volta para
o pai; pelo jeito, uma guerra é iminente. Aletha disse que o
pai a vendeu para um príncipe de Esparta, não faz sentido
Pétros ter atacado para matá-la aqui, e não em Esparta… a
não ser, claro, que tenha feito isso sem o rei saber. 

—  Ou  que  tenha  sido  uma  ordem  secreta  do  rei.
Desculpe, Lisimba, sei que você é meio humano, mas eles
são ruins, é da natureza do homem.

Ele refletiu. 
—  Sua  tese  pode  ser  verdadeira.  Enfim,  vou

desembarcar ao sul, fazer o que prometi a Hefesto e ir a
Atenas pela estrada. O oceano é muito arriscado; Poseidon
o impediu, mas não o matou… Acho que uma tempestade
os  trouxe  até  aqui,  estamos  muito  longe  do  porto  de
Esparta.

— Não foi uma tempestade, e sim o destino. Agora é
sua missão salvar a menina.

Lisimba assentiu. Ninguém poderia ir contra às moiras
que tecem a história de cada vida.

— Vai nos acompanhar?
— Sim, mas nem sempre assim, como me vê.
— Contanto que esteja conosco, não exijo muito mais.

***
Desembarcaram no sul da Grécia dias depois, a oeste

do Castelo de Verão — guarnecido por espartanos que o
semideus teve sucesso em evitar.

 Aletha  permaneceu  calada  a  viagem  toda,  exceto
quando lhe perguntavam algo. A comida que Lisimba tinha
no barco acabara um dia antes, então, ao desembarcarem,
as duas foram montar acampamento, ao passo que ele fora
caçar.

Achou  um  javali  adulto  a  dois  quilômetros  do
acampamento, na Floresta da Viúva. Lisimba se abaixou e



olhou o animal nos olhos, esperando um ataque. O javali
se  acovardou  por  um momento  — talvez  soubesse  que
Lisimba  não  era  uma  pessoa  comum  —,  mas,  no  fim,
avançou. O semideus se jogou contra o animal, agarrando
seu pescoço.  Rolaram no gramado até  baterem em uma
árvore.  O  animal  parou  de  guinchar  quando  teve  seu
pescoço  quebrado.  Lisimba  botou  o  javali  de  quase
duzentos  quilos  nas  costas  e  caminhou  de  volta  ao
acampamento.

Comeram o que aguentaram e deixaram o resto no fogo
como oferenda a Nereu, pai de Galateia.

Lisimba saiu da cabana depois que colocou Aletha para
dormir.  Galateia  estava  sentada  próximo  ao  mar,
observando o pôr do sol. Ele acomodou-se do lado dela.

— Vai voltar para o mar, não é?
— Sim — disse ela, cabisbaixa. — Melhor eu não ser

vista. Podem suspeitar e abusar de mim…
— O homem que fizer isso será um homem-morto —

replicou calmamente.
— Eu aparecerei… de vez em quando.
O  semideus  a  beijou,  e  ela  correspondeu  na  mesma

intensidade. Lisimba não esperava por isso. Deitaram na
areia, ao que ele a abraçou. A nereida repousou a cabeça
em seu peito.

— Podíamos viver  assim até  o fim de meus dias —
falou o sujeito. 

— Seria ótimo, mas não sei se é possível.
— Não quero glórias,  não quero  combates,  só quero

você, Galateia. 
— Eu devo lhe proteger…
— Pois que proteja, como minha esposa. Só me permita

deixar  Aletha  em  segurança;  assim  que  isso  acontecer,
iremos viver em uma praia qualquer. À sua escolha. — Se
uma guerra não estourar, completou em pensamento.



— Você promete?  Promete  que vai  voltar  para  mim,
não importa o que aconteça? Vai me amar? 

— Prometo.
Silenciaram. 
Ao  reparar  que  Galateia  adormecera,  Lisimba  tentou

falar com sua mãe.
Me ajude, mãe, me ajude. Algo me diz que essa jornada

não  será  nada  fácil  e  durará  mais  tempo  do  que  eu
gostaria.



5. Zara
A noite  chegou  acompanhada  de  um ar  gélido.  Zara

caminhava  com cautela,  olhando  para  a  frente,  para  os
lados e para trás — sempre um pouco mais para trás. Ela
já não escutava o uivo do lobo que a caçava, esperando
por  um  deslize  da  guerreira.  Obrigou-se  a  acender  um
archote para afastar as trevas que consumiam a Floresta da
Viúva.  Colocou seu arco às suas costas,  ao lado de sua
aljava, sacou seu punhal e continuou a caminhada. 

Zara viveu parte de sua vida no Egito, estava na Grécia
havia um mês e, mesmo lá, do outro lado do mar, ouvia
histórias dos lobos que habitavam a Floresta da Viúva. Os
animais matavam tantas pessoas naquele lado da Grécia
quanto os hipopótamos matavam no Egito. 

O templo da deusa do amor não deveria estar longe; o
homem que lhe tinha vendido a informação do local do
templo  disse  que  o  percurso  levaria  cinco  dias  de
caminhada para o sudeste. Ela já estava no nono. Cansada,
com  sede  e  faminta,  mas  nada  a  impediria  de  servir
Afrodite, a deusa que salvou sua vida.

No começo da madrugada, o lobo voltou a uivar com
frequência, às vezes parecia estar perto, às vezes parecia
estar longe. Zara sentia-se enjoada, a fome e a apreensão
faziam seu  estômago  revirar.  Desejou  algum lugar  para
descansar,  algum  lugar  quente,  com  comida  e  sem  o
maldito lobo. 

Com a noite indo embora,  dando lugar aos primeiros
raios de sol, ela se livrou do archote, guardou seu punhal e



deixou  o  arco  e  uma  flecha  em  mãos.  Sentiu-se  mais
segura… até o lobo aparecer, em cima de uma rocha. 

O  lobo  escuro  como  carvão  a  fitava  com  olhos
amarelos.  Zara  não  ousou  se  mexer,  tampouco  tirar  os
olhos dele, seu arco abaixado, a mão que segurava a flecha
tremendo. Vá embora… Vá embora! O animal mostrou os
dentes para ela e começou a rosnar. Está muito perto, não
vou  conseguir  acertá-lo  se  ele  me  atacar. Continuou  a
fitá-lo  até  o  animal  parar  de  rosnar  e  sair  a  trote  para
algum lugar que Zara esperava ser bem longe dela. 

Voltou a desejar um local para descansar, suas pernas
quase não a obedeciam mais. Encontrou um riacho quando
o sol já ia alto e correu para a beira dele para tomar água.
Usou suas mãos, depois seu cantil. Parou quando pensou
ter escutado um cavalo amedrontado. Olhou para os lados
mas nada achou. Ao voltar a mirar a água, percebeu que
ela estava com um tom de vermelho.

— Sangue?
Ergueu a cabeça: outro lobo a fitava, este era cinza e

maior que o preto.  O animal  avançou,  rápido como um
golpe de chicote. Zara tirou seu punhal no instante em que
o  lobo  já  pulava  em  direção  ao  seu  pescoço.  Os  dois
caíram, e o punhal escapou de seus dedos. Usou as mãos e
os joelhos para evitar que o animal a mordesse; sentiu o
hálito quente e podre, tateou o chão enquanto os dentes
dele tentavam chegar ao seu rosto. Por fim, encontrou o
punhal e furou o animal no pescoço. O lobo ganiu de dor e
morreu logo que ela desferiu um segundo golpe. Zara o
jogou para o lado e sentou-se a  fim de recuperar-se do
susto.

— Pelos deuses, quando isso vai ter fim?
Escutou  o  estômago  roncar:  tinha  levado  comida

apenas para cinco dias de viagem e gastado quase todo seu
dinheiro com ela. Foi aí que seus problemas começaram.



O lobo passou a caçá-la no sexto dia; desde então, ela mal
comia ou dormia o necessário, apenas sobrevivia. 

Removeu  o  punhal  da  carne  do  lobo  e  o  abriu  do
estômago ao peito. Enfiou suas mãos dentro do animal e,
com  certa  hesitação,  alimentou-se  de  suas  vísceras.
Pensava em um pedaço de frango assado para ajudá-la a
não vomitar.

Satisfeita, lavou o rosto o melhor que pôde, encheu seu
cantil de água e levantou olhando para onde o lobo estava
antes de atacá-la.

Cinco  dias  de  caminhada  para  o  sudeste,  o  homem
dissera.  Embora  os  cinco  dias  tivessem  passado,  ela
continuava  para  o  sudeste;  esperava  que  o  homem
houvesse errado na contagem dos dias e não na direção. 

Molhou suas botas e parte de sua calça ao atravessar o
riacho;  a  água estava  agradável.  Lembrou-se  do  sangue
antes do ataque e seguiu caminhando contra a corrente por
algum  tempo,  até  encontrar  uma  mão  e  um  antebraço
adulto presos  entre  pedras.  A carne do antebraço estava
rasgada.  Zara  se  abaixou  e  fitou  as  marcas  de  dente,
perguntando-se  onde  estaria  o  resto  do  corpo  dele;
ninguém  merecia  morrer  daquele  jeito,  sem  uma  pira
funerária, sem as moedas para o barqueiro, ou mesmo um
enterro  comum.  Fez  uma prece  silenciosa  e  desviou  os
olhos dos restos mortais do homem.

Escutou  um  relincho  e,  em  seguida,  viu  um  cavalo
aproximar-se dela a passos curtos. Era o maior cavalo que
ela  já  tinha  visto,  de  pelagem  toda  negra  e  montaria
vermelho-sangue e preta.  As cores da cidade de Esparta.
Aquele homem era um soldado? Zara acariciou o cavalo
antes de montar.

A noite  de lua cheia  a  agradou,  não precisou de um
archote para guiar-se. Um sorriso surgiu nos seus lábios ao
chegarem a uma aldeia aparentemente abandonada havia



décadas.  Desceu do cavalo  bocejando;  à  tarde,  caíra  no
sono meia dúzia de vezes. Caminhou ao lado do cavalo,
guiando-o  entre  o  que  restou  das  casas  feitas  de  barro,
pedra,  madeira  e  palha.  Devo estar  perto  do  templo.  O
homem  comentara  que,  no  quarto  dia  de  viagem,  ela
encontraria uma aldeia abandonada; talvez ele só tivesse
errado  no  cálculo  dos  dias,  afinal.  Deixou  o  cavalo
amarrado ao lado de fora de uma das  casas,  trancou as
janelas, a porta e foi dormir. 

Acordou de sobressalto com o uivo do lobo, as trevas
ainda  recaindo  sobre  ela;  pareceu  ter  dormido  apenas
alguns  instantes.  Ouviu  a  inquietação  do  cavalo  e  se
apressou para sair, subir nele e botar-se a galope. O lobo
branco  surgiu  das  trevas  como  uma  fantasma.  Zara
encaixou uma flecha ao mesmo tempo que ele avançou de
frente  para  ela.  Esperou-o  avizinhar-se  e  atirou.  A seta
atingiu o peito do animal, que tombou.

 Ela  respirou  aliviada,  mas  a  sensação  durou pouco.
Notou o cavalo agitado e tornou a mirar o lobo, que se
levantava.  Tomou  as  rédeas  do  corcel  com um susto  e
voltou a galopar. Pulou uma mureta, deu meia-volta a trote
e  atingiu  o  lobo  mais  duas  vezes:  a  primeira  flecha  o
atrasou e, a segunda, o derrubou. O animal caiu com um
ganido e seguiu imóvel.

Zara não conseguiu acalmar o cavalo ou a si própria,
ambos impacientes e amedrontados. O lobo abriu os olhos
amarelos debilmente e  encontrou os dela;  uma faca fria
pareceu atravessar o peito de Zara. O cavalo relinchou e
levantou as patas dianteiras.

— Demônio! — praguejou ela, antes de voltar a fugir.
Só  diminuiu  o  ritmo  quando  notou  que  seu  corpo  a

estava  abandonado.  Não  posso  dormir,  não  posso,  não
posso… A noite ficava mais escura. Jogou água do cantil
na sua nuca para afastar o sono, mas só conseguiu uma



advertência do cavalo. 
— Calma — disse, retomando as rédeas.
Deu um tapa em si mesma depois de quase cair.  Sua

bochecha esquentou. Tentou dar outro, mas seu corpo não
obedeceu; então, adormeceu.

Despertou abaixo de um grande freixo, ao escutar vozes
doces dando risadas. Um grupo de mulheres tomava banho
em um lago, gargalhando e brincando como crianças. Zara
viu que estava nua; suas roupas, já limpas, haviam sido
penduradas em um varal improvisado. As armas estavam
entre  ela  e  uma fogueira.  Uma mulher  com um sorriso
gentil caminhou na sua direção.

—  Ah,  você  acordou.  —  Usava  apenas  um  vestido
verde e uma coroa de flores. Tinha pele clara, olhos cor de
mel e um cabelo castanho tão longo quanto suas costas.

— Quanto tempo eu dormi? — Zara sentou-se apoiada
na árvore.

A mulher se acomodou à sua frente, de pernas cruzadas.
— A noite inteira e quase todo o dia, falta pouco para

escurecer. — Observou-a com certa admiração. — Você é
a pupila de Hércules.

— Sou. E você… — Olhou para as outras, depois para
ela. — São lindas como a natureza, porque são a natureza.
Ninfas. — Zara sorriu, ao que a ninfa a imitou.

— Melisse é o meu nome.
— Claro — Zara mirou os freixos ao redor do lago —,

vocês  são  as  melíades.  Nascidas  do  membro de  Urano,
junto à Afrodite.  — Melisse assentiu.  — Sabe me dizer
onde fica o templo? Preciso… O que foi?

Melisse adotara uma expressão triste.
— Posso dizer a você onde fica, mas não garanto que o

encontrará ou não morrerá no caminho. 
— Por quê? — Remexeu-se desconfortável.
— A deusa se isolou depois que Zeus a proibiu de ver



seus últimos filhos.  E você deve tomar cuidado: o lobo
que a caçava costumava ser um homem.

— O que aconteceu com ele?
— Ele trazia mulheres, meninos e meninas para a parte

da  floresta  que  cerca  o  templo  e  os  violava.  Um  dia,
Afrodite  o  viu,  perguntou  por  que  ele  fazia  aquilo.  O
sujeito respondeu que era um predador, por isso possuía
quem considerava mais fraco. Então ela o amaldiçoou a
viver na pele de um lobo. Isso foi bem antes dela parir os
últimos filhos. Mas quando ela se isolou, o homem passou
a ter certo controle sobre a maldição: vai e volta à pele que
quiser, à de homem ou à de lobo, só não raciocina como
antes. 

— Ele nunca fez mal a vocês?
— Não, ele acha que está nos protegendo ao matar os

homens e os sátiros que se aproximam daqui — disse com
grande tristeza.  — Nós precisamos dos  sátiros  para dar
continuidade à vida da natureza. Nem todos são ruins.

— Eu vou matá-lo — afirmou. Ou tentar…
— É arriscado sair daqui, a besta é muito forte…
— Seu eu falar com a Afrodite,  posso convencê-la a

ajudar — disse Zara, se levantando. — É isso o que farei
— decidiu-se.

— Espere, coma conosco pelo menos — pediu a ninfa.
Zara anuiu,  pegando suas roupas  para se vestir:  uma

calça em tom azul-marinho que descia até suas canelas,
botas marrons, uma camiseta branca com um capuz, um
par de luvas brancas que deixava seus dedos livres e um
colar com três presas de crocodilo.

— Melisse, obrigada por tudo.
— Quanto às suas tranças, tivemos que desfazê-las para

lhe  dar  banho.  Você  tinha  caído  do  cavalo,  estava
desmaiada no barro.

O cavalo!



— Onde ele está?
— Pastando, em um lugar seguro.
Acalmando-se, solicitou:
— Pode me apresentar às suas irmãs?
— Claro.
Chegada  a  noite,  archotes  em  pedestais  de  madeira

foram  acessos  perto  do  lago.  Zara  e  algumas  ninfas
comiam cogumelos,  maçãs  e  sementes,  enquanto  outras
ninfas  dançavam e cantavam em alguma língua que ela
não conhecia. Apesar de não entender a canção, a melodia
enchia seu coração de paz.

— Deveríamos nos reunir para matar a besta — disse a
pequena ninfa de cabelos loiros, com o nome de Adrasteia,
para Adamanteia,  a  mais  sensata  das  melíades,  segundo
Melisse. Ide e Melisse estavam ajoelhadas atrás de Zara,
trançando  parte  de  seu  cabelo  negro  e  ondulado.  — A
floresta  está amaldiçoada,  Afrodite não escuta as nossas
súplicas, nem Zeus, que tem tanto carinho por nós.

— É melhor não fazermos nada e esperarmos alguém
vir nos salvar. Os tempos são outros, irmã.

—  Esperar  quem?  Aquele  semideus  que  vive  em
Esparta  é  um demônio  muito pior  que  o lobo.  Estamos
sozinhas, devemos lutar — insistiu a pequena.

—  Vá  dormir.  E  não  se  atreva  a  fazer  nada  sem  o
consentimento de todas nós. — Adamanteia irritou-se.

Adrasteia se afastou da irmã e sumiu entre as árvores.
—  Acho  que  ela  tem  razão  —  falou  Ide  quando

Adamanteia sentou-se diante de Zara.
— E eu acho que devemos é trocar de assunto.
Um silêncio incômodo se seguiu até Zara quebrá-lo. 
—  Há  quanto  tempo  estão  aqui?  —  perguntou  para

Adamanteia.
— Desde a última guera civil. Faz quantos anos, Ide? 
—  Quase  um  século.  —  Ide  colocava  adornos  nas



tranças de Zara. — A guerra que quase devastou a Grécia
teve  início  quando  a  família  real  Espartana  unificou  os
reinos ao sul do país. Micenas, Corinto, Olímpia, Creta e
Ítaca  tinham elegido  Palemon  Lykaios  como  rei  grego.
Atenas,  Séfiro,  Delfos,  Tebas  e  Erétria  não  quiseram a
unificação e se juntaram no norte para defender o território
contra  o  rei  espartano  e  seus  vassalos.  A guerra  durou
quinze anos.  Com o país  desolado e passando fome,  os
homens  perceberam  que,  se  continuassem,  a  Grécia
sucumbiria. Os reinos do norte escolheram Anceu Galeno,
o rei  de Atenas,  para ser  o  rei  do norte  da Grécia.  Seu
primeiro  ato  como  rei  foi  fazer  um  acordo  com  o  rei
espartano.  Assim,  dividiram  a  Grécia  em  duas  partes:
Esparta controlando o sul e, Atenas, o norte.

Zara  tinha  conhecimento  daqueles  eventos,  mas  não
quis interrompê-la. Os gregos os chamavam da Guerra de
Palemon.

— Muitas ninfas morreram — comentou Adamanteia. 
—  Os  homens  demoraram  para  ver  o  que  estavam

fazendo  com  a  nossa  terra  —  Melisse  acrescentou.  —
Micenas  permanece  em  ruínas  até  hoje.  Desde  então,
novas  cidades  foram  erguidas,  destruindo  ainda  mais  a
natureza. Homens não deveriam reinar…

— Melisse — Adamanteia censurou-a. 
— Não há problema — disse Zara —, eu também não

gosto de pessoas com nome.
Zara  não  pôde  deixar  de  pensar  em  seu  passado.

Cresceu como escrava de um comerciante, sendo libertada
por Hércules ao completar quatorze anos.  O imortal  lhe
contou sobre seus pais, dos quais Zara nem se lembrava:
sua mãe era egípcia e, o pai, indiano. A guerreira puxara
mais  aos  traços  do  pai.  Hércules  lhe  falou  também  de
Afrodite e lhe deu esperanças de uma vida melhor. Juntos,
viajaram por países da África, ajudando quem precisava;



Zara  estava  sendo  treinada  a  pedido  de  Afrodite  para
sobreviver no mundo conhecido como uma mulher livre.
Conheceu muitos senhores, que decerto só a respeitaram
por causa de Hércules;  lutou e matou por senhores sem
caráter.  Hércules  a  tranquilizava,  dizendo  que  faziam
aquilo pelos menos afortunados, e não por eles.

— Viu? Já somos melhores amigas — brincou Melisse.
— Zara,  eu  a  aconselho  a  ficar  mais  uns  dias  aqui.

Descanse bem antes de partir — disse Adamanteia.
— Não posso ficar muito…
— Só alguns dias — urgiu.
— Está bem, eu fico — aceitou, animando as ninfas.
Passou três dias com as melíades, comendo, dançando e

conversando. Quase esqueceu o motivo de ter atravessado
o  mar.  As  ninfas  a  tratavam  tão  bem  que  Zara  já  as
considerava como as irmãs que nunca teve.

Agradeceu a todas pela hospitalidade, principalmente à
Melisse, a ninfa que tinha mais carinho por ela, e partiu
para continuar a sua jornada. Levou consigo uma sacola de
maçãs e a paz de espírito que tinha perdido. 

Faltava  algum tempo  de  cavalgada  até  o  templo;  se
tudo desse certo, à noite estaria conversando com Afrodite.
Perto do meio-dia, encontrou um sátiro morto. O cheiro de
morte  não  era  desconhecido  ao  seu  olfato,  tornara-se
rotineiro nas viagens com Hércules. Sempre que via um
cadáver, perguntava-se quando ela própria sucumbiria. O
sátiro teve a nuca arrancada por mordidas.

Achou  um  rastro  que  terminava  em  mais  três.  Três
lobos,  mas  parece  que  só  um  o  matou… Será  que  o
homem-lobo controla os outros? A ideia a fez estremecer.
Pegou a flauta que ele segurava e a colocou no cinto. 

Notou uma águia voando por cima das árvores.  Zara
observou-a  até  perdê-la  de  vista  e  seguiu  viagem.  Para
distrair-se, tentava criar uma melodia que acompanhasse o



canto das ninfas. Quando conseguiu, já era noite. 
Avistou  o  templo  em  ruínas.  Os  pilares  de  entrada

tinham  cedido.  Zara  teve  de  abaixar-se  para  entrar
montada; parte do teto havia caído. As tapeçarias estavam
gastas e, a maioria dos vasos, quebrados. A mobília cobria-
se de pó, e os desenhos na parede quase desapareciam. 

Zara  parou  ao  encontrar  o  altar  com  a  estátua  de
Afrodite.  Faltava  uma  parte  do  braço  da  deusa,  que
segurava seu filho Eros, sentada em um banco de pedra.
Virou o  cavalo  para  a  entrada  e  percebeu  uma senhora
descalça caminhando na sua direção. Era a pessoa mais
velha que Zara já vira. Sua pele estava ressecada, o rosto
cheio  de  rugas;  restavam-lhe  três  tufos  de  cabelos
grisalhos e seus seios caídos quase chegavam ao umbigo.
A senhora fitou-a com seus olhos verdes.

— Senhora — desceu do cavalo —, é uma sacerdotisa?
Pensei que o local estava abandonado. — A mulher nada
disse. — Vim aqui para encontrar a deusa do amor.

— Está apaixonada por alguém?
— Não, preciso conversar com ela sobre outro assunto.
— Pois converse — falou a velha —, você a encontrou.
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