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Para Helen,
Que me disse para escrever aquele romance…

Mas provavelmente não estava se referindo a este aqui
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PRÓLOGO

V
ocê está sobre um afloramento rochoso cheio de túneis, como os 
demais morros, olhando para Guerdon abaixo. Daqui, você vê o 
coração da cidade velha, seus palácios, igrejas e torres erguidos 

como as mãos de um homem se afogando, tentando fugir do labirinto 
de becos e casebres que as cerca. Guerdon sempre foi um lugar de tensões 
internas, uma cidade construída em cima das próprias versões anteriores, 
porém as negando, lutando para ocultar os erros do passado e apresentar 
uma nova face ao mundo. Navios percorrem o porto salpicado de ilhas no 
meio de dois promontórios protetores, trazendo mercadores e viajantes do 
mundo inteiro. Alguns vão se estabelecer aqui, fundindo-se com a eterna 
e essencial Guerdon.

Outros vêm não como viajantes, mas como refugiados. Você é um 
exemplo da liberdade que Guerdon oferece: liberdade de culto, liberdade 
da tirania e do ódio. Ah, essa liberdade é condicional, incerta — a cidade 
já teve, em outros tempos, tiranos, fanáticos e monstros como governantes, 
e você também fez parte disso —, mas o puro peso da cidade, sua história 
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e sua miríade de povos sempre garantem que ela acabe voltando pregui-
çosamente para uma corrupção confortável, em que tudo é permitido se 
você tem dinheiro.

Outros ainda vêm como conquistadores, atraídos por essa riqueza. 
Você nasceu em um desses conflitos, espólio de uma vitória. Às vezes, os 
conquistadores ficam e são lentamente absorvidos pela cultura da cidade. 
Outras vezes, eles destroem o que podem e seguem em frente, e Guer-
don torna a crescer das cinzas e escombros, incorporando as cicatrizes na 
cidade viva.

Você sabe de tudo isso, tão bem quanto sabe de certas outras coisas, 
mas não consegue articular como. Sabe, por exemplo, que dois Ho-
mens de Sebo patrulham a sua lateral oeste, movendo-se com a graça 
e a velocidade sobre-humanas de sua espécie. As chamas que dançam 
na cabeça deles iluminam a fileira de imagens talhadas no seu flanco, 
rostos de juízes e políticos falecidos há muito tempo e imortalizados 
em pedra enquanto seus restos mortais já desceram pelos poços de ca-
dáveres faz tempo. Os Homens de Sebo passam bruxuleantes e viram 
à direita descendo pela rua da Misericórdia, passando pelo arco da sua 
porta sob a torre do sino.

Você também está ciente de outra patrulha, se aproximando por trás.
E nesse intervalo, nas sombras, três ladrões se esgueiram para cima 

de você. O primeiro surge de um beco e escala seu muro externo. Mãos 
esfoladas encontram apoios nas rachaduras do seu decadente muro oeste 
com velocidade inumana. Ele atravessa o telhado baixo, escondendo-
-se atrás de gárgulas e estátuas quando o segundo grupo de Homens de  
Sebo passa. Ainda que eles olhassem para cima com seus olhos de chamas 
tremeluzentes, não veriam nada fora do normal.

Algo nas chamas dos Homens de Sebo deveria inquietá-lo, mas você 
é incapaz dessa ou de qualquer outra emoção.

O garoto carniçal chega a uma portinhola, usada apenas pelos operários 
que limpam as telhas de chumbo do telhado. Você sabe — e, novamente, 
não entende como é possível saber — que essa porta não está trancada, 
que o guarda que deveria tê-la trancado recebeu propina para esquecer 
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  9essa parte de suas tarefas esta noite. O garoto carniçal toca a porta, e ela 
se abre sem fazer barulho. Dentes marrom-amarelados reluzem ao luar.

De volta à beira do telhado. Ele procura pela luz que denuncia a presen-
ça dos Homens de Sebo na rua, depois joga uma corda para baixo. Outro 
ladrão emerge do mesmo beco e sobe. O carniçal puxa a corda para cima, 
agarra a mão dela e a puxa para longe das vistas no breve intervalo entre 
patrulhas. Quando ela toca seus muros, você percebe que ela é nova na 
cidade, é uma garota nômade, uma fugitiva. Você nunca a viu antes, mas 
sente um lampejo de fúria ao toque dela, quando compartilha, de modo 
impossível, a emoção da garota.

Você nunca sentiu isso nem qualquer outra coisa antes, e é fascinante. 
O ódio dela é dirigido não a você, mas ao homem que a obriga a estar ali 
esta noite, só que você ainda acha fascinante o sentimento que percorre 
toda a borda do seu telhado.

A garota é familiar. A garota é importante.
Você ouve o coração dela batendo, a respiração nervosa e superficial, 

sente o peso da adaga dela na bainha fazendo pressão na perna. Mas falta 
alguma coisa nela. Tem algo incompleto.

Ela e o garoto carniçal somem pela porta aberta, acelerando pelos 
seus corredores e fileiras de escritórios, e depois descem as escadas la-
terais de volta ao térreo. Há mais guardas lá dentro, humanos — mas 
estão parados na entrada dos cofres do lado norte, abaixo de sua grande 
torre, não ali naquela colmeia de papéis e registros; os dois ladrões per-
manecem invisíveis enquanto descem. Eles chegam a uma de suas portas 
laterais, usada por escriturários e escribas durante o dia. Está fechada 
com chave, tranca e barra, mas a garota arromba a fechadura enquanto 
o carniçal mexe nas trancas. Agora a porta está destrancada, mas eles 
ainda não a abrem. A garota põe o olho na fechadura e fica observando, 
esperando, até que os Homens de Sebo passem novamente. Ela põe a 
mão na garganta, como se procurasse por um colar que costuma ficar 
ali, mas o pescoço está nu. Ela franze a testa, e o lampejo de raiva pelo 
furto deixa você empolgado.

Você está ciente do carniçal, da presença física dele dentro de você, mas 
sente a garota com muito mais intensidade, compartilha seu frêmito de 
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excitação enquanto ela aguarda que o brilho das velas dos Homens de Sebo 
diminua. Ela teme que esta seja a parte mais perigosa de toda a empreitada. 

Está errada.
Mais uma vez, os Homens de Sebo viram a esquina na rua da Mise-

ricórdia. Você quer tranquilizá-la e dizer que está segura, que eles estão 
longe de vista, mas não consegue achar sua voz. Não importa: ela abre uma 
fresta da porta e faz um gesto, e o terceiro membro do trio vem subindo 
desengonçado o beco.

Agora, enquanto ele atravessa a rua tentando correr o melhor que é 
capaz, você vê por que eles precisavam abrir a porta do térreo quando 
já tinham a entrada do telhado. O terceiro membro do grupo é um 
Homem de Pedra. Você se lembra de quando a doença — ou maldição —  
se estabeleceu na cidade. Você se lembra do pânico, dos debates a res-
peito de internação compulsória, quarentenas. Os alquimistas por fim 
acharam um tratamento, e uma epidemia em escala total foi adiada. 
Mas ainda ocorrem surtos, e há colônias de leprosos para quem sofre 
da doença na cidade. Se os sintomas não forem diagnosticados bem no 
começo, o resultado é a criatura híbrida que se arrasta neste instante 
até sua porta: um homem cuja carne e cujo osso estão sofrendo uma 
lenta transformação em rocha. Os afligidos pela praga ficam imensa-
mente fortes, mas cada pequeno desgaste, cada ferimento, acelera sua 
calcificação. Os órgãos internos são os últimos, e então no final eles 
viram estátuas vivas, incapazes de se mover ou de enxergar, paralisa-
dos eternamente, lutando para respirar, mantidos vivos apenas pela 
caridade dos outros.

Este Homem de Pedra ainda não está paralisado, embora se mova de 
modo desajeitado, arrastando a perna direita. A garota faz uma careta 
com o barulho ao fechar a porta depois que ele passa, mas você sente um 
frêmito igualmente estranho de alegria e alívio quando o amigo alcança a 
segurança do esconderijo. O carniçal já está avançando, descendo apressa-
do o longo corredor silencioso que normalmente fervilha de prisioneiros 
e guardas, testemunhas e juristas, advogados e mentirosos. Ele corre de 
quatro, como um cão cinzento. A garota e o Homem de Pedra vão atrás; 
ela permanece abaixada, mas ele não é tão flexível. Felizmente, o corredor 
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1não dá vista para a rua lá fora, então, mesmo que a patrulha de Homens 

de Sebo olhasse naquela direção, não o veria.
Os ladrões procuram por algo. Checam uma sala de registro, depois 

outra. As salas são protegidas, trancadas com portas de ferro, mas a pedra 
é mais forte e o Homem de Pedra as dobra ou quebra, uma por uma, o 
suficiente para que o carniçal ou a humana se esgueirem por entre elas e 
comecem a busca.

Em determinado ponto, a garota agarra o Homem de Pedra pelo co-
tovelo para apressá-lo. Um nativo da cidade jamais faria uma coisa dessas, 
não de boa vontade, a menos que tivesse a cura do alquimista à mão. A 
maldição é contagiosa.

Eles vasculham outra sala, e outra e mais outra. Ali existem centenas 
de milhares de papéis, organizados em um sistema que é segredo dos es-
criturários, sussurrado apenas de um para o outro, passado adiante como 
se fosse uma herança. Se você soubesse o que eles estavam procurando, e 
eles pudessem compreender sua fala, talvez fosse possível lhes dizer onde 
encontrar o que buscam, mas eles avançam meio cegos.

Não conseguem achar o que foram buscar. O pânico aflora. A garota 
argumenta que eles precisam ir embora, fugir antes que sejam descobertos. 
O Homem de Pedra balança a cabeça, tão teimoso e imóvel quanto, bem, 
quanto uma pedra. O carniçal fica na dele, mas se curva, puxando o capuz 
sobre o rosto como se tentasse se apagar da discussão. Eles vão continuar 
procurando. Quem sabe esteja na sala ao lado.

Em algum outro lugar dentro de você, um guarda pergunta a outro se 
ouviu aquilo. Ora, por acaso não podia ser o som de um intruso? Os outros 
guardas olham para ele curiosos, mas então, à distância, o Homem de Pedra 
bota mais uma porta abaixo, e os guardas agora atentos definitivamente ouvem.

Você sabe — só você sabe — que o guarda que alertou seus colegas é 
o mesmo que deixou a porta do telhado destrancada. Os guardas se es-
palham, soam o alarme, começam a vasculhar o labirinto dentro de você. 
Os três ladrões se dividem, tentam fugir de seus perseguidores. Você vê a 
caça de ambos os lados, caçadores e caçados.

E, depois que os guardas deixam seu posto em frente aos cofres, outras 
figuras entram. Duas, três, quatro, escalando até lá em cima. Como você 
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não as sentiu antes? Como foi que elas chegaram até você, entraram em 
você, sem que percebesse? Elas se movem com a confiança da experiência, 
certas de cada ação. Veteranas de seu ofício.

Os guardas acham os estragos provocados pelo Homem de Pedra e 
começam a procurar na ala sul, mas sua atenção está concentrada nos 
estranhos em seu cofre. Com os guardas fora, eles trabalham sem impedi-
mentos. Desembrulham um pacote, o pressionam contra a porta do cofre, 
acendem um pavio. Ele brilha mais do que a vela de qualquer Homem 
de Sebo, efervescendo, rugindo, e… 

… e você está queimando, quebrado, rasgado ao meio, na mais com-
pleta desordem. As chamas percorrem você, todos aqueles milhares de 
documentos pegando fogo em um instante, velhos pisos de madeira ali-
mentando aquele inferno. As pedras racham. Seu salão oeste desaba, e 
os rostos pétreos de juízes despencam na rua lá fora, esfarelando-se nos 
paralelepípedos. Você sente sua consciência se contrair à medida que o 
fogo o entorpece. Cada parte sua que é consumida não faz mais parte de 
você, é apenas uma ruína fumegante. Está lhe devorando.

Não é que você não consiga mais ver os ladrões — o carniçal, o Homem 
de Pedra, a garota nômade que lhe ensinou, por um breve momento, a 
sentir ódio. É que você não consegue mais vê-los com absoluta certeza. 
Eles tremeluzem, entrando e saindo de sua consciência, que rapidamente 
se fragmenta, enquanto se movem de uma parte sua para outra.

Quando a garota atravessa correndo o pátio central, perseguida por 
um Homem de Sebo, você sente cada passo, cada respiração ofegante de 
pânico enquanto ela tenta se afastar das criaturas que se movem bem mais 
rápido do que a mera carne humana pode esperar conseguir. Mas ela é 
esperta: faz um ziguezague de volta para dentro de uma área em chamas, 
desaparecendo de sua vista. O Homem de Sebo hesita em segui-la para 
dentro das chamas com medo de derreter antes do tempo.

Você perdeu o rastro do carniçal, mas o Homem de Pedra é fácil de 
avistar. Ele entra cambaleante na Alta Corte, derrubando os bancos de ma-
deira onde os Lordes da Justiça e da Sabedoria se sentam quando estão em 
sessão. As almofadas de veludo da galeria de espectadores já estão pegando 
fogo. Mais perseguidores fecham o cerco. Ele é lento demais para escapar.
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3Ao seu redor, ao redor do que sobrou de você, o alarme se espalha. Um 

incêndio desse tamanho precisa ser contido. Pessoas fogem dos prédios 
da vizinhança ou jogam baldes de água sobre os telhados iluminados por 
fagulhas do seu inferno. Outros se reúnem para olhar boquiabertos, como 
se a destruição de uma das maiores instituições da cidade fosse uma atração 
para o divertimento deles. Vagões alquímicos correm por entre as ruas, 
carregando tanques de líquidos extintores de fogo, melhores do que água 
para lidar com uma conflagração desse porte. Eles conhecem os perigos 
de um incêndio na cidade; já houve grandes incêndios no passado, mas 
nenhum nas últimas décadas. Talvez, com as poções dos alquimistas e a 
disciplina da guarda da cidade, possam conter esse incêndio.

Mas para você é tarde demais.
Tarde demais, você ouve as vozes de seus irmãos e irmãs gritando, 

dando o alarme, despertando a cidade para o perigo.
Tarde demais, você percebe o que você é. Sua consciência encolhe, 

se refugia no seu receptáculo. É isto o que você é, talvez o que sem-
pre tenha sido.

Você sente uma segunda emoção — medo — quando as chamas esca-
lam a torre. Alguma coisa embaixo de você se quebra, e a torre se inclina 
subitamente para o lado, fazendo você balançar para frente e para trás. 
Sua voz estremece no tumulto, um sonoro chocalho de morte.

Seus suportes se quebram, e você cai.
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CAPÍTULO UM

C
arillon está agachada na sombra, os olhos fixos na porta. Tem sua 
adaga na mão; mais um gesto de bravata para si mesma do que 
uma arma letal. Ela já lutou, já cortou gente com essa adaga, mas 

nunca matou. Cortar e correr, é essa sua estratégia.
Nesta cidade tão cheia, não é bem uma opção.
Se um guarda entrar pela porta, vai esperar até que ele passe pelo seu 

esconderijo e então se esgueirar atrás dele e cortar sua garganta. Ela tenta 
se visualizar fazendo isso, mas não consegue. Talvez consiga se safar apenas 
assustando o guarda ou dando um cortezinho na sua perna para que ele 
não consiga ir atrás deles.

Se forem dois guardas, vai aguardar até que eles estejam prestes a 
encontrar os outros, assoviar um aviso e pular em cima de um deles. Cer-
tamente, ela, Mastro e Ratazana serão capazes de derrubar dois guardas 
sem se denunciar.

Com certeza.
Se forem três guardas, o plano continua o mesmo, só que mais arriscado.
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5Ela não deixa sua mente focar na outra possibilidade — a de que não 

serão humanos como ela, que podem ser cortados com sua faquinha, mas 
algo pior, como os Homens de Sebo ou os Cabeças de Gaivota. A cidade 
cultiva seus próprios horrores.

Todos os seus instintos lhe dizem para fugir, sair correndo com seus 
amigos, arriscar a fúria de Heinreil por voltarem de mãos abanando. Me-
lhor ainda, não voltar, mas pegar o Portão da Viúva ou o Portão do Rio 
e sair da cidade esta noite, estar a vinte quilômetros de distância antes 
do amanhecer.

Seis. A porta se abre e são seis guardas, todos humanos, um dois três 
homenzarrões, vestindo roupas de couro acolchoado, carregando maças, 
e outros três com pistolas. Por um instante ela fica paralisada de terror, 
incapaz de agir, incapaz de fugir, presa de encontro à pedra fria das pa-
redes velhas.

E então — ela sente o choque através da parede antes de ouvir o rugi-
do, o estrondo. Sente toda a Casa da Lei se estilhaçar. Estava em Severast 
quando a terra tremeu, certa vez, mas não é a mesma coisa: é mais como 
um relâmpago e um trovão bem em cima dela. Ela avança para a frente 
sem pensar, como se a explosão a tivesse atingido fisicamente também, 
pulando no meio da confusão dos guardas.

Um deles dispara a pistola à queima-roupa, tão perto que ela sente as 
faíscas, a corrente de ar passando pela sua cabeça, estilhaços quentes de 
metal ou pedra chovendo nas suas costas, mas a dor não vem e ela sabe 
que não foi atingida mesmo enquanto corre.

Sigam-me, ela reza enquanto corre às cegas pelo corredor, entrando 
aleatoriamente em uma sala depois da outra, ricocheteando ao bater em 
portas trancadas. Pelos gritos atrás dela, sabe que alguns deles a estão 
seguindo. É como roubar fruta no mercado: um de vocês sai correndo 
escandalosamente, distrai o feirante, e os outros pegam uma maçã cada 
um e uma terceira para o que fugiu. Só que, se ela for apanhada, não vai 
escapar sem uma surra. Mesmo assim, sua chance de fugir é melhor do 
que a de Mastro.

Ela sobe correndo uma pequena escada e vê um brilho laranja embaixo 
da porta. Homens de Sebo, pensa, imaginando seus pavios flamejantes 
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do outro lado, antes de se dar conta de que a ala norte inteira da Casa 
quadrada está em chamas. Os guardas estão logo atrás dela, então ela abre 
a porta mesmo assim, abaixando-se bastante para evitar a fumaça negra 
espessa que preenche o ambiente. 

Contorna a sala em chamas pelas beiradas. É uma biblioteca, com 
longas fileiras de estantes repletas de livros com sobrecapas de tecido, 
cadernos de instituições cívicas, atas do parlamento. Pelo menos, metade 
é uma biblioteca; a outra metade era uma biblioteca. Livros velhos quei-
mam rápido. Ela se cola à parede, avançando por entre a fumaça na base 
do tato, arrastando a mão direita ao longo dos blocos de pedra enquanto 
tateia à frente com a esquerda.

Um dos guardas teve a coragem de segui-la, mas, pelo som de seus 
gritos, ela imagina que ele seguiu em frente, achando que ela havia corrido 
na direção do fogo. Há um rangido, depois um estrondo, e uma chuva de 
fagulhas quando uma das estantes em chamas desaba. Os gritos graves do 
guarda para seus colegas se tornam gritos esganiçados de dor, mas ela não 
pode fazer nada por ele. Ela não consegue ver e mal consegue respirar. 
Luta contra o pânico e continua seguindo em frente até chegar à parede 
do outro lado.

A Casa da Lei é um quadrilátero de prédios que cercam um pátio gra-
mado central, onde enforcam ladrões, e naquele momento o enforcamento 
lhe parece um destino melhor do que morrer queimada. Mas havia uma 
fileira de janelas, não havia? Na face interna do prédio, dando vista para 
o pátio. Ela tem certeza disso, tem que haver, porque o fogo se fechou em 
uma barreira atrás dela e não há como voltar.

Seus dedos estendidos tocam pedra quente. A parede lateral. Ela tateia 
e corre os dedos por ela, em busca das janelas. São mais altas do que se 
lembrava, e ela mal consegue alcançar o peitoril mesmo se esticando toda, 
na ponta dos pés. As janelas são chumbadas, com vidro espesso, e, embora 
o fogo tenha estourado algumas, aquela ali está intacta. Ela pega um livro 
em uma estante e o atira no vidro, sem nenhum resultado. Ele quica. Não 
há nada que possa fazer para quebrar o vidro dali de baixo.

Daquele lado, o peitoril tem uma largura de uns dois centímetros, mas, 
se ela conseguir subir ali, talvez possa empurrar uma das vidraças, criar 
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7uma abertura. Ela dá um passo para trás a fim de dar uma corridinha e 

pular, e uma mão agarra seu tornozelo.
— Socorro!
É o guarda que a seguiu. A estante em chamas deve ter caído em cima 

dele. Ele está rastejando, arrastando uma perna inutilizada e retorcida, e 
seu lado esquerdo está terrivelmente queimado. Bolhas vermelho-esbran-
quiçadas escorrem, e a carne do rosto está enegrecida.

— Não posso.
Ele ainda está segurando a pistola e tenta apontá-la para Carillon mes-

mo agarrado a seu tornozelo, mas ela é mais rápida. Pega o braço dele e 
levanta, puxa o gatilho pelo homem. O barulho, tão perto de seu ouvido, 
é ensurdecedor, mas o tiro destrói parte da janela atrás dela. Mais e mais 
vidraças caem, deixando uma falha no vitral que é grande o suficiente para 
ela se esgueirar, se conseguir subir até lá.

Um rosto aparece no buraco. Olhos amarelos, dentes marrons, pele 
toda esburacada — um sorriso de dentes incrivelmente afiados. Ratazana 
estende a mão envolta em trapos pela janela. O coração de Cari dá um 
pulo. Ela vai sobreviver. Naquele momento, o rosto monstruoso e defor-
mado de seu amigo parece tão lindo quanto as feições impecáveis de um 
santo que conheceu um dia. Ela corre na direção de Ratazana — e para. 

Queimado é um jeito terrível de morrer. Ela nunca pensou nisso antes, 
mas, agora que é uma possibilidade, parece pior do que qualquer coisa. 
Sua cabeça está estranha, e ela sabe que não está pensando direito, mas, 
entre a fumaça, o calor e o terror, estranho parece uma sensação muito 
razoável. Ela se ajoelha, passa o braço embaixo dos ombros do guarda, 
ajuda-o a se apoiar na perna boa e a mancar na direção de Ratazana.

— O que você está fazendo? — sibila o carniçal, mas ele também 
não hesita. 

Agarra o guarda pelos ombros quando o homem ferido está ao alcance 
da janela, e o puxa pelo buraco. Então ele vem em busca dela e a puxa 
também. Os braços esguios de Ratazana não são tão duros ou fortes quanto 
os amaldiçoados músculos de pedra de Mastro, mas sua força é mais que 
suficiente para erguer Carillon para fora do prédio em chamas com uma 
das mãos e puxá-la para o frio abençoado do pátio aberto.
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O guarda geme e rasteja pela grama. Já fizeram o bastante por ele,  
Carillon decide; um meio ato de misericórdia é tudo o que podem oferecer.

— Foi você que fez isso? — pergunta Ratazana, horrorizado e maravi-
lhado, se encolhendo de susto quando parte dos prédios em chamas desaba. 

As chamas se enroscam ao redor da base da imensa torre do sino 
que assoma sobre o lado norte do quadrilátero. Carillon meneia a cabe-
ça, negando. 

— Não, teve uma espécie de… explosão. Cadê Mastro?
— Por aqui. 
Ratazana sai correndo, e ela vai atrás. Para o sul, pelas beiradas do 

jardim, passando pelas velhas forcas vazias, para longe do fogo, na direção 
dos pátios. Agora não há como obter o que eles foram pegar, mesmo se 
os documentos que Heinreil quer ainda existirem e não estiverem caindo 
como uma nevasca de cinzas brancas ao redor dela, mas talvez possam 
escapar, se conseguirem chegar às ruas novamente. Só precisam encontrar 
Mastro, achar aquele grande e coxo rochedo ambulante, e fugir.

Ela poderia deixá-lo para trás, assim como Ratazana podia tê-la abando-
nado. O carniçal era capaz de subir uma parede em uma fração de segundo; 
carniçais são escaladores prodigiosos. Mas eles são amigos — os primeiros 
amigos de verdade que ela tem em muito tempo. Ratazana a encontrou 
nas ruas depois que ela ficou à deriva naquela cidade e a apresentou a 
Mastro, que lhe deu um lugar para dormir em segurança.

Os dois também a apresentaram a Heinreil, mas isso não foi culpa deles 
— o submundo de Guerdon é dominado pela Irmandade dos Ladrões, assim 
como a indústria e o comércio são dominados pelos cartéis de guildas. Se 
eles forem apanhados, a culpa é de Heinreil. Mais um motivo para odiá-lo.

Há uma porta lateral à frente e, se ela não está enganada, essa porta se 
abrirá perto de onde entraram, e é lá que encontrarão Mastro.

Antes que consigam chegar, a porta se abre e sai um Homem de Sebo.
Olhos flamejantes em um rosto branco de cera. É um homem velho, 

tão gasto que está translúcido em algumas partes, e o fogo dentro dele 
brilha através de buracos no seu peito. Ele tem um machado enorme, que 
Cari nunca nem conseguiria erguer, mas ele o balança facilmente em uma 
das mãos e gargalha quando vê Ratazana e ela em destaque contra o fogo.
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9Eles se viram e saem correndo, cada um para um lado. Ratazana vai 

pela esquerda, escalando o muro da biblioteca em chamas. Ela vira à 
direita, torcendo para desaparecer na escuridão do jardim. Talvez consi-
ga se esconder atrás de uma forca ou algum monumento, pensa, mas o 
Homem de Sebo é mais rápido que ela imagina. Ele tremula, um borrão 
de movimento, e está bem na frente dela. O machado balança, ela se joga 
no chão, para o lado, e a arma passa assoviando.

Mais uma vez, a gargalhada. Ele está brincando com ela.
Carillon se enche de coragem. Descobre que não deixou sua adaga cair. 

Ela a enfia bem no peito macio de cera do Homem de Sebo. As roupas e 
a carne dele são feitas da mesma substância, mole como cera quente de 
vela, e a lâmina entra fácil. Ele apenas ri novamente, a ferida se fechando 
quase tão rápido quanto se abriu, e agora a adaga está na outra mão dele. 
Ele a gira, golpeia para baixo, e o ombro direito de Carillon subitamente 
está negro e escorregadio de sangue.

Ela ainda não sente a dor, mas sabe que vai vir.
Volta a correr, meio que tropeçando na direção das chamas. O Homem 

de Sebo hesita, sem querer seguir, mas a cerca, a envolve, rindo enquanto 
avança. Ele lhe oferece opções de mortes — correr para dentro do fogo 
e morrer queimada, sangrar ali na grama onde tantos outros ladrões en-
contraram seu destino ou voltar e deixar que ele a desmembre com sua 
própria adaga. 

Ela deseja nunca ter voltado a esta cidade.
O calor do incêndio à frente chamusca seu rosto. O ar está tão quente 

que respirar dói, e ela sabe que nunca esquecerá o cheiro de fuligem e 
papel queimado. O Homem de Sebo a acompanha, tremeluzindo para lá 
e para cá, sempre impedindo que ela escape.

Carillon corre para o canto a nordeste. Aquela parte da Casa da Lei 
também está pegando fogo, mas as chamas parecem menos intensas ali. 
Quem sabe não consegue chegar até lá sem que o Homem de Sebo a 
siga? Talvez até consiga chegar lá antes que ele arranque sua cabeça com 
o machado. Ela corre, segurando o braço ensanguentado, o tempo todo 
se preparando para levar uma machadada nas costas.

O Homem de Sebo gargalha e aparece logo atrás dela.
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E então ela ouve um clangor, o tremendo soar de um sino, e o som 
eleva Carillon, ascendendo-a para fora de si mesma, do pátio e do prédio 
em chamas. Ela voa alto sobre a cidade, como uma fênix ressurgindo dos 
escombros. Atrás dela, abaixo dela, a torre do sino desaba, e o Homem de 
Sebo dá um grito ao ser esmagado pelo entulho incendiado.

Ela vê Ratazana andando pelos telhados, desaparecendo nas sombras 
que cobrem a rua da Misericórdia.

Ela vê Mastro andando desajeitado pelo gramado em chamas, na di-
reção dos destroços flamejantes. Ela vê o próprio corpo, caído no meio 
da destruição, salpicado de escombros em chamas, olhos arregalados que 
nada veem. Ela vê…

Para um Homem de Pedra, a imobilidade equivale à morte. É preciso 
continuar se movendo, fazer o sangue circular, movimentar os músculos. 
Se não, as veias e artérias se tornarão canais escavados em pedra dura, os 
músculos se transformarão em rochas inertes e inúteis. Mastro nunca 
fica imóvel, mesmo quando está parado. Ele flexiona, contrai, se balança 
de um pé para outro. Mexe o maxilar, a língua, move os olhos. Tem um 
medo particular de que seus lábios e língua calcifiquem. Outros Homens 
de Pedra têm a própria linguagem secreta de batidas e estalos, um código 
que funciona mesmo quando suas bocas estão para sempre paralisadas, 
mas pouca gente na cidade fala essa língua.

Então, quando eles ouvem o trovão, ou seja lá o que for aquilo, Mastro 
já está em movimento. Ratazana é mais rápido, e Mastro segue como 
pode. Arrasta a perna direita atrás de si. Seu joelho está entorpecido e 
duro por trás da casca pétrea. Alkahest poderia curá-lo, se ele conseguisse 
um pouco a tempo. A droga é cara, mas reduz o progresso da doença, 
evita que a carne se transforme em pedra. Mas precisa ser injetada de 
forma subcutânea, e ele acha cada vez mais difícil perfurar a própria pele 
e atingir carne viva.

Mal consegue sentir o calor do pátio em chamas, embora imagine que, 
se tivesse mais pele no rosto, já estaria queimado pelo contato com o ar. 
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1Ele observa a cena, tentando entender a dança das chamas e as silhuetas 

em rápido movimento. Ratazana some em um telhado, perseguido por 
um Homem de Sebo. Cari… Cari está lá, sob os destroços da torre. Ele 
atravessa cambaleante o pátio, rezando aos Guardiões para que ela ainda 
esteja viva, esperando encontrá-la decapitada pelo machado de um Ho-
mem de Sebo. 

Ela está viva. Atordoada. De olhos arregalados, mas sem ver nada, 
resmungando para si mesma. Ali perto, uma poça de líquido e um 
pavio queimando se contorcem como uma cobra zangada. Mastro pisa 
no pavio, apagando-o, e depois pega Cari, tomando cuidado para não 
tocar sua pele. Ela não pesa quase nada, então ele consegue carregá-la 
com facilidade sobre um dos ombros. Ele se vira e sai correndo de volta 
por onde veio.

Cambaleia corredor abaixo, sem mais se importar com o barulho. 
Talvez tenham dado sorte; quem sabe o fogo afastou os Homens de Sebo. 
Poucos se atrevem a encarar um Homem de Pedra em uma briga, e Mastro 
sabe usar sua força e tamanho para tirar vantagem. Mesmo assim, não quer 
arriscar a sorte contra um Homem de Sebo. Pois seria uma questão de  
sorte — um soco dos seus punhos de pedra pode destruir as criações  
de cera da guilda dos alquimistas, mas eles se movem tão rápido que ele 
teria sorte se acertasse um único soco.

Ele passa marchando pela primeira porta que vai dar na rua. Óbvio  
demais.

Segue cambaleante até um imenso par de portas internas ornamentadas 
e as faz em pedacinhos. Do outro lado, uma sala de tribunal. Já esteve ali 
antes, percebe, muito tempo atrás. Ficou lá em cima, na galeria de espec-
tadores, quando sentenciaram seu pai à morte por enforcamento. Vagas 
lembranças de ter sido arrastado por um corredor pela mãe, agarrado ao 
braço dela como um peso morto, desesperado para ficar, mas incapaz de 
dar nome ao seu medo. Heinreil e os outros, se aglomerando ao redor  
de sua mãe como uma invisível guarda de honra, mantendo a multidão à 
distância. Velhos com cheiro de bebida e sujeira, apesar das roupas ricas, 
sussurrando que seu pai havia pagado suas dívidas, que a Irmandade 
cuidaria deles, não importava o que acontecesse.
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Hoje em dia, isso significa alkahest. A perna de Mastro começa a doer 
enquanto ele a arrasta pelo pátio. Isso nunca é um bom sinal — significa 
que está começando a calcificar.

— Parado aí.
Um homem aparece, bloqueando a saída do outro lado. Está todo 

vestido em couro e um meio manto verde sujo. Espada e pistola no cinto, 
e na mão um grande cajado de ferro com um gancho afiado em uma das 
pontas. O nariz quebrado de um lutador de boxe. Seus cabelos parecem 
estar migrando para o sul, fugindo da cabeça calva para colonizar a rica 
floresta de sua barba preta e espessa. É um homem grande, mas feito apenas 
de carne e osso.

Mastro arremete, correndo o melhor que um Homem de Pedra conse-
gue. Parece mais uma avalanche, mas o homem dá um pulo para o lado e 
o cajado de ferro desce com força, bem na parte de trás do joelho esquerdo 
de Mastro. Ele tomba, cai de encontro à moldura da porta, esmagando-a 
sob seu peso. Só consegue evitar cair no chão enterrando a mão na parede, 
destroçando o estuque como se fosse folha seca. Deixa Cari tombar no chão. 

O homem joga o meio manto para trás com um dar de ombros, e há 
um distintivo de prata espetado em seu peito. Ele é um caçador de ladrões 
autorizado, um caçador de recompensas. Recupera propriedade perdida, 
executa vingança sancionada para os ricos. Oficialmente, não faz parte da 
guarda da cidade, é mais um freelancer sob contrato.

— Eu disse “parado aí” — diz o caçador de ladrões. O fogo está se 
aproximando, a galeria superior já está queimando, mas não há um vestígio 
de preocupação na voz profunda do homem. — Mastro, não é? Filho de 
Idge? Quem é a garota?

Mastro responde arrancando a porta das dobradiças e jogando-a, dois 
metros e meio de carvalho maciço, em cima do homem. O homem se 
abaixa quando a porta passa, depois avança e enfia o cajado na perna de 
Mastro novamente, como se fosse uma lança. Desta vez, algo se quebra.

— Quem te mandou aqui, garoto? Diga, e talvez eu a deixe viver. 
Talvez até deixe você manter essa perna.

— Vá para o túmulo.
— Você primeiro, garoto. 
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3O caçador de ladrões se move, quase tão rápido quanto um Homem 

de Sebo, e bate com força o cajado na perna de Mastro pela terceira vez. 
A dor sobe como um terremoto, e Mastro tomba. Antes que consiga se 
levantar novamente, o caçador de ladrões está nas suas costas, e o cajado 
desce para um quarto golpe, bem na coluna de Mastro, e todo o seu corpo 
fica entorpecido.

Ele não consegue se mover. Ele é todo pedra. Todo pedra. Um 
túmulo vivo.

Ele grita, pois sua boca ainda funciona, grita, implora, pede e grita para 
que o salvem ou o matem ou façam qualquer coisa, mas não o deixem ali, 
preso nas ruínas de seu próprio corpo. O caçador de ladrões desaparece, 
as chamas se aproximam e — ele supõe — ficam mais quentes, mas ele 
não consegue sentir o calor delas. Depois de um tempo, mais guardas 
chegam. Enfiam um trapo em sua boca, levam-no para fora, e oito deles 
o jogam em cima de um carrinho.

Ele fica deitado ali, respirando o cheiro de cinzas com palha suja, mas 
ainda consegue ouvir vozes. Guardas correndo de um lado para outro, 
multidões gritando e uivando enquanto a Alta Corte de Guerdon pega 
fogo. Outros gritando abram caminho, abram caminho. 

Mastro percebe que está mergulhando na escuridão.
A voz do caçador de ladrões novamente. 
— Um fugiu pelos telhados. Suas velas podem ficar com ele.
— A ala sul está perdida. Só vamos conseguir salvar a leste.
— Seis mortos. E um Homem de Sebo. Apanhado no incêndio.
Outras vozes, ali perto. Uma mulher, falando com uma fúria fria. Um 

homem mais velho. 
— Este é um golpe contra a ordem. Uma declaração de anarquia.  

De guerra.
— As ruínas ainda estão muito quentes. Não vamos saber o que foi  

levado até…
— Um Homem de Pedra, então.
— O que importa é o que faremos a seguir, não o que podemos salvar.
O carrinho balança e eles jogam outro corpo ao lado de Mastro. Ele não 

consegue ver, mas ouve a voz de Cari. Ela ainda está murmurando para si 
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mesma, uma torrente constante de palavras. Ele tenta grunhir, sinalizar 
para que ela saiba que não está só, mas seu maxilar travou na mordaça e 
ele não consegue emitir som. 

— O que temos aqui? — diz outra voz. 
Ele sente uma pressão nas costas — muito, muito levemente, muito 

distante, como a pressão que uma montanha deve sentir quando um 
pardal pousa nela — e depois uma agulhada de dor, bem onde o caçador 
de ladrões o atingiu. Sentindo mais uma vez as chamas percorrerem seus 
nervos, ele recebe com alegria a agonia dos ombros que começam a sair da 
paralisação. Alkahest, uma dose forte do bendito alkahest, vital, antirrocha.

Ele voltará a se mover. Ainda não é todo pedra. Ainda não se foi de vez.
Mastro chora de gratidão, mas está cansado demais para falar ou se 

mover. Pode sentir o alkahest se espalhando por suas veias, afastando a 
paralisia. Para variar, o Homem de Pedra pode descansar e ficar parado. 
O mais fácil, agora, é fechar os olhos, que não estão mais paralisados na 
posição aberta, e se deixar levar pelo sono provocado pelo murmúrio 
suave de sua amiga…

Antes da cidade era o mar, e no mar estava Aquele Que Cria. E o povo 
das planícies foi até o mar, e os primeiros que falaram ouviram a voz 
d’Aquele Que Cria, e contaram para o povo das planícies de Sua Glória 
e lhes ensinaram a adorá-Lo. Eles acamparam na margem e construíram 
o primeiro templo por entre as ruínas. E Aquele Que Cria enviou Suas 
bestas sagradas para fora do mar para consumir os mortos das planícies, de 
forma que suas almas pudessem ser levadas a Ele e vivessem com Ele em 
glória eterna nas profundezas. O povo das planícies se encheu de gratidão, 
e seus números aumentaram até que não podiam mais ser contados. As 
bestas sagradas também engordaram, pois todos que morriam na cidade 
lhes eram dados. 

Então a fome chegou à cidade, e o gelo sufocou a baía, e a colheita nas 
terras ao redor murchou e se transformou em pó.

O povo estava faminto, e comeu os animais dos campos.
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5Depois comeu os animais das ruas.

Depois eles pecaram contra Aquele Que Cria e invadiram os templos 
e mataram as feras sagradas, e comeram de sua carne abençoada.

Os sacerdotes disseram ao povo: como agora as almas dos mortos serão 
levadas ao deus nas águas? Mas o povo respondeu: o que nos importam 
os mortos? Se não comermos, também morreremos. 

E eles mataram os sacerdotes, e também os comeram.
E ainda assim o povo passou fome, e muitos morreram. Os mortos 

encheram as ruas, pois não havia mais bestas sagradas para levá-los para 
as águas profundas de Deus.

Os mortos encheram as ruas, mas eles não tinham casa nem corpo, 
pois seus restos foram comidos pelas poucas pessoas que restaram.

E o povo da cidade foi ficando menor, e se tornou o povo das tumbas, 
e eles eram poucos em número. 

Por sobre o mar congelado veio um novo povo, o povo do gelo, e eles 
vieram para a cidade e disseram: vede, eis aqui uma grande cidade, mas 
está vazia. Mesmo seus templos estão abandonados. Vamos ficar aqui, e 
nos abrigar do frio, e erguer templos aos nossos próprios deuses.

O povo do gelo suportou o que o povo da cidade não conseguiu 
suportar, e sobreviveu ao frio. Muitos deles também morreram, e seus 
corpos foram enterrados em tumbas, de acordo com seus costumes. E o 
povo das tumbas roubou esses corpos, e comeu deles. 

E assim o povo do gelo e o povo das tumbas sobreviveram ao inverno.
Quando o gelo derreteu, o povo do gelo se tornou o povo da cidade, e 

o povo das tumbas se transformou nos carniçais. Pois eles também eram, 
à sua própria e nova maneira, o povo da cidade.

E foi assim que os carniçais surgiram em Guerdon.
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