
Os lobos se aproximavam. Alguns pularam sobre ela, fazendo-a tombar no chão. Tentava se              

defender, mas seus esforços pareciam insuficientes. Seu corpo era tomado por eles. Um deles              

agarrou seu sapato com a boca, arrastando-a aos trancos pelo chão. Sentia seu corpo ralar na terra                 

árida, trazendo muitos lobos com ela. Várias mordidas, arranhões e violência. Debatia-se sob eles,              

tentando sair de suas garras. Kentin veio correndo e os acertou com seus golpes, sendo abocanhado,                

comido, estraçalhado.  

Os animais saíram de cima dela e se voltaram para ele. E ela assistia à cena sem fazer nada. Ele                    

estava sendo devorado na sua frente. Em questão de segundos, os lobos arrancaram-lhe pedaços.              

Ela reparava seu rosto: sereno e calmo, sorrindo para ela.  

— Ken! — gritou, sentando-se na cama apavorada, se agarrando aos lençóis.  

 Respirava desesperadamente, sentindo o suor escorrer por suas costas.  

Olhou para o lado e viu o melhor amigo na outra cama. Suspirou, permitindo o seu corpo                 

relaxar. Respirou profundamente, saindo em um impulso dos lençóis e foi até a cama dele, lhe                

colocando a mão sobre a testa. Não estava febril. E parecia esteticamente bem. O braço, que havia                 

sido quase arrancado pelos monstros, estava enfaixado e amarrado ao pescoço. Kentin parecia bem.              

Pelo menos dormia agora e Leônia via seus pulmões subirem e descerem. Não estava morto. Não                

estivera morto.  

Sorriu interiormente. E passou as mãos por seus cabelos.  

Olhou ao seu redor e percebeu que não sabia como havia chegado ali. Na verdade, ela não                 

saberia dizer onde, especificamente, estava. Caminhou até a porta e retirou o roupão que estava               

pendurado no cabide ali perto. Vestiu-o, tomando o cuidado de tampar toda a camisola que trajava.                

Abriu a porta e olhou para fora. Viu um corredor extenso, cheio de portas, as quais ela julgou ser                   

quartos. Estava em alguma estalagem. Um dos lados do corredor saía em algum cômodo e o outro                 

lado dava no fundo do próprio. Saiu do quarto e seguiu a claridade.  

Quanto mais se aproximava do portal do lugar, mais nítidas se tornavam as duas vozes que                

conversavam por ali. Uma delas era esganiçada e rouca, fina e débil, a qual ela atribuía à alguma                  

senhorinha, provavelmente dona do lugar. A outra era firme e máscula. Porém, ao mesmo tempo,               

diplomata. Muito suave e cautelosa. Essa voz… Leônia poderia jurar que conhecia. Pois o timbre não                

lhe era estranho.  

Não esperou muito para que ela soubesse de quem se tratava. Logo atravessou o portal do                

cômodo. Um salão cheio de mesinhas, um balcão e a porta de entrada da casa. E não pode acreditar.                   

Ele lhe olhou de volta, tentando esboçar um sorriso. A senhora sorriu, exclamando:  

— Ah! Que maravilha que você acordou! — foi ao encontro dela e a abraçou. Mas a garota                  

não lhe devolveu o abraço. Continuou encarando o outro.  

Ao perceber que a outra estava absorta à realidade, a simpática senhorinha, largou-a, dizendo              

em voz baixa, enquanto olhava para ambos:  

— Vou deixar vocês conversarem — Ele assentiu com a cabeça e a senhora se retirou,                

enfiando-se corredor adentro.  

— N-Nathaniel... — falou a outra, começando a ter os olhos marejados — Seu imbecil!  

Mal havia terminado de falar, ela precipitou-se sobre o outro, tentando acerta-lhe um soco na               

cara. Mas ele se defendeu. E segurou seu punho. Foi então que ela viu: uma enorme e horrenda                  

cicatriz. Que começava desde o pulso dele e ia até seu cotovelo, deformando seu braço de uma                 

forma que a deixou enojada. Voltou seu rosto para o outro lado, deixando que seu braço perdesse as                  

forças.  

— É horrível, não é? — ele disse, finalmente, dando um sorriso irônico — Eu sei.  



Ela nada disse. Mas continuava com o rosto virado. Por mais que ele parecia segurá-la com                

força, seus dedos não apertavam seu punho. E ela também não quis tirá-lo das posses dele.  

— Há muito tempo, — continuou — eu tentei escondê-la porque a achava horrível demais.               

Mas agora não tenho mais vergonha dela. Pelo contrário, ela é a minha marca de sobrevivência —                 

abriu um sorriso nostálgico — Se não fosse por Lysandre, acho que nem mesmo eu estaria aqui hoje.  

O rosto de Valentine virou-se rápido, olhando nos olhos dele. Nathaniel percebeu que muitas              

lágrimas desciam de seu rosto nesse momento.  

— Você... Você o encontrou? — a voz dela, no início, saiu atrapalhada, como que sufocada                

pelo choro.  

— Encontrei — ele abriu um sorriso — E ele me disse que eu precisava vir ao seu encontro.  

— Ao – meu - encontro?  

— Sim — O outro soltou seu punho, sentindo que a princesa, agora, estava mais calma.  

Ela se sentou em uma das cadeiras, abaixando a cabeça e olhando para seus próprios joelhos,                

enquanto juntava suas mãos sobre eles. O outro caminhou para a porta, com as mãos para trás,                 

olhando o dia aconchegante que fazia lá fora.  

— Princesa. — disse repentinamente — Eu sou Capitão das Tropas de frente de Arcane.  

A garota levantou o rosto rápido, olhando para as costas do outro.  

— Estou lutando por nossas terras. — prosseguiu.  

Repentinamente, ele sentiu um impacto. Os braços de Leônia rodearam seu corpo. Ele os              

juntou com os seus e segurou-os ainda mais contra si. Ela chorava violentamente, fazendo-o sentir               

seus soluços. Mas nada disse, nem a confortou. Apenas abaixou a cabeça. E se permitiu chorar. E                 

ficaram ali, em silêncio, durante alguns minutos, que para ele pareceram anos. Há tanto tempo               

esperou por esse momento. Desde que havia se encontrado com Lysandre, ensaiara de todas as               

formas como seria esse encontro com ela, como seria o diálogo entre eles. Mas a princesa o                 

surpreendera. Como sempre. Leônia... Tão imprevisível.  

— Me perdoe, Nath… — sua voz saiu baixa e constante.  

Ele se virou repentinamente, segurando-a pelos ombros carinhosamente.  

— Você me pede desculpas? — disse assustado, enquanto observava seus grandes olhos             

brilharem nas lágrimas — Eu é que deveria lhe pedir perdão por tudo que eu fiz!  

Xeque mate. Leônia e sua imprevisibilidade.  

— Todo esse tempo — continuou a princesa, com a voz embargada, enquanto segurava o               

choro — Eu quis odiar você. E eu não conseguia entender porque você tinha abandonado Arcane.  

Ele fez menção de falar, mas ela não permitiu, tocando-lhes os lábios.  

— Mas... — retomou — Eu vi que eu estava errada. Eu não poderia te obrigar a continuar. Eu                   

não poderia te obrigar a vir comigo. Me dei conta de que esse tempo todo eu tentei fazer você                   

seguir meus passos, seguir as minhas escolhas. Mas você é livre, Nath. No fim, eu entendi que era                  

você quem deveria decidir o que fazer. — terminou, por fim, encarando seu negro e profundo olhar.  

Ele segurou as mãos dela, aproximando-se. Por segundos, eles ficaram se olhando, como se              

perscrutassem o mais interior de ambos.  

Ele contemplava sua face. Estava tão desarmada, de uma forma que o guerreiro nunca              

imaginou vê-la. A princesa sempre fora imperativa, forte e arrogante. Mas agora não. Suas              

expressões lhe entregavam. Estava desprotegida, fraca e não tinha medo de assumir isso.  

Ela percebia novas expressões no rosto dele, que o faziam mais maduro e sério. Mais                

impetuoso e altivo. Adjetivos que ela não esperaria encaixar em Nathaniel. E até mesmo a forma                

como ele segurava suas mãos ou olhava em seus olhos. Não era mais aquele guerreiro inseguro.                

Agora seu olhar traduzia sua coragem.  



— Eu fiquei por tanto tempo me culpando — O capitão disse, em tom pensativo, enquanto                

segurava os dedos da princesa e a encarava. — Eu estava lá quando seu pai morreu. E por muito                   

tempo eu achei que você me culpava por não tê-lo salvo. Foi por isso que eu fugi. Fugi da guerra, fugi                     

de Arcane, fugi de todos. E aí, achei que eu não deveria mais voltar, porque eu tinha sido tão inútil e                     

fraco que eu simplesmente tinha vergonha de mim mesmo — o guerreiro sentiu um nó na garganta,                 

mas engoliu em seco.  

Valentine segurou ainda mais forte as mãos dele, enquanto cedia em seu olhar a compreensão               

que Nathaniel nunca esperaria encontrar.  

— Então... me encontrei com Lysandre. — disse de forma nostálgica, olhando para algum              

ponto além da cabeça dela, como se lembrasse do acontecido — E eu simplesmente entendi que                

fosse o que fosse que você pensasse de mim, — voltou a lhe olhar nos olhos — eu teria que                    

enfrentar. Fosse o que fosse que aconteceu no passado, eu deveria transformar em força para lutar                

no presente. Fosse o que fosse que aconteceria daqui para frente, eu não poderia ser uma mera                 

platéia.  

Os olhos da garota mais uma vez encheram-se de lágrimas. 

— Quando eu olhei para os olhos dele, Leônia, eu... simplesmente não pude mais me               

lamentar. Eu vi que eu tinha sido um idiota todo esse tempo por pensar que eu não poderia mais                   

voltar. Desde então, entrei para os Exércitos de Arcane. E quando ele me disse que eu deveria te                  

encontrar, tudo que meu coração desejava era te dizer: me perdoa.  

Nathaniel também permitiu chorar. Um choro que era um misto de dor e alegria. Paradoxos               

que muitos nunca conseguirão compreender, mas que, naquela hora, Leônia e Nathaniel            

compreendiam muito bem. Eles se abraçaram. E puderam sentir que não eram mais os mesmos.               

Algo havia mudado. Na verdade, tudo havia mudado. Principalmente eles.  

— Você é um imbecil por ter sumido assim — falou ela, ainda permitindo que algumas poucas                 

lágrimas escorressem de seus olhos.  

— Eu sei... — falou baixo, sentindo a respiração da outra sobre a sua.  

E continuaram abraçados. Como se o tempo fosse eterno...  

... Mas a eternidade era algo que não cabia a eles agora. Tão logo ressoou as trombetas lá                  

fora, Nathaniel a soltou levemente, passando as mãos por seu cabelo, sentindo a textura macia, leve                

e agradável deles. Ela riu sem graça, intimidada pelo gesto. Ele riu de volta. E lhe deu as costas.                   

Porém, antes que pudesse passar pela porta, ela lhe segurou o braço, fazendo voltar o rosto para si.  

— Nath — sua voz saiu sôfrega e vacilante, como se não tivesse coragem de exprimi-la — Não                  

me espere — falou, por fim.  

— O que? — assustou-se o outro.  

— Eu quero que você saiba — continuou ela, ainda segurando sua mão, enquanto permanecia               

forte — que nós temos missões diferentes agora. E... Você pode não me ver nunca mais — disse                  

mais tranquila, se lembrando agora das palavras que Lysandre havia lhe dito.  

Ele afirmou com a cabeça.  

— Quer dizer, — O capitão fez uma pausa — que isso é um adeus?  

Agora foi a vez de ela dizer que sim.  

— Continue lutando por Arcane. Por aqueles que precisam da sua decisão.  

Nathaniel chorou novamente. Como há muito tempo não fazia. Densas e grossas lágrimas             

escorriam-lhe pela face. E mesmo que o guerreiro tentasse secá-las, ele não conseguia fazê-las              

pararem. Leônia o acompanhou. Apesar de simplesmente permitir viver aquele luto interno. Chorava             

silenciosamente, enquanto, ainda atada à malha do outro, olhava para seu olhar.  

Ele concordou com a cabeça.  



— E você, trate de continuar sua jornada — comentou.  

Ambos se olharam mais uma única vez. E ali souberam que não haveria mais volta. A partir                 

dali, eles seguiriam para um rumo desconhecido. Um caminho com um fim incerto, mas que               

preenchia seus corações com uma alegria irreparável. E mesmo que seus corações doessem por              

dentro, a lembrança que ambos guardavam era como um norte para aquela tristeza. Não era em                

vão.  

E, por fim, sorriram.  

Leônia largou seu braço. E Nathaniel, passando pela porta, olhou para ela e se despediu.  

 
 


