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Ao rapaz que me deu meu primeiro par de algemas.
Obrigada pelo apoio.
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Um
Respirei fundo, tentando me acalmar, e puxei o punho das luvas para cobrir o 
pedaço de pele nua do meu pulso. Sentia os dedos ainda dormentes sob a lã en-
quanto levava meu segundo maior pote de feitiço para a frente de uma pequena 
lápide lascada, cuidando para que os meios de transferência não vazassem. Estava 
frio e minha expiração fez surgir uma névoa sob a luz da vela branca e barata que 
eu tinha comprado em uma liquidação na semana anterior.

Depois de derramar um pouco de cera, grudei a vela no topo da sepultura. 
Senti um friozinho na barriga quando observei a neblina que crescia no horizon-
te. Mal dava para distinguir as luzes da cidade ao redor. A lua estava prestes a nas-
cer, já em seu quarto minguante. Não era uma boa hora para invocar demônios, 
mas ele viria mesmo que eu não o chamasse, e seria melhor encontrar Algaliarept 
nos meus termos, antes da meia-noite.

Fiz uma careta ao olhar de soslaio para a igreja bastante iluminada atrás de 
mim, onde eu e Ivy morávamos. Ela tinha saído para cuidar de umas coisas e 
nem imaginava que eu fizera um pacto com um demônio – muito menos que era 
hora de pagar pelos serviços dele. Pensei que eu poderia fazer isso lá dentro, na 
minha cozinha linda e quentinha, com meus ingredientes para feitiços e todos 
os confortos da modernidade, mas parecia mais correto – e sinistro – invocar 
demônios no meio de um cemitério, mesmo com a neve e o frio. 

Além disso, queria encontrá-lo ali para que Ivy não tivesse de passar o dia 
todo limpando sangue do teto.

Ainda não sabia se o sangue seria meu ou do demônio. Mas eu é que não per-
mitiria ser arrastada para o todo-sempre e me tornar uma familiar de Algaliarept 
sem pelo menos lutar contra isso. Eu já o machucara uma vez e ele tinha sangrado. 
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E, se o demônio podia sangrar, também poderia morrer. “Deus, me ajude a so-
breviver a isso. Me ajude a encontrar um jeito de tirar algo bom disso.”

Raspei levemente o tecido do casaco ao envolver os braços em torno do corpo 
enquanto, desajeitadamente, desenhava no chão um círculo de uns quinze centí-
metros com minha bota. Era preciso tirar a crosta de neve do piso avermelhado 
que trazia um grande círculo gravado. Do tamanho de um cômodo, o bloco de 
pedra marcava o fim da graça de Deus e o início do caos. O antigo clero o colocou 
sobre o ponto adulterado do terreno antes sagrado ou para garantir que ninguém 
fosse sepultado ali por acidente, ou para fixar no chão o anjo semiajoelhado, or-
namentado e carcomido que ele cingia. O nome na tumba imponente havia se 
apagado, restando apenas as datas. Quem quer que fosse, havia morrido com vinte 
e quatro anos, em 1852. Torci para que não fosse um mau sinal.

Cimentar um morto no chão para impedir que ele ressuscitasse dava certo 
algumas vezes – outras, não. De todo modo, a área não era mais santificada. E o 
fato de estar cercada por um terreno ainda consagrado fazia dela um bom lugar 
para invocar um demônio. Se acontecesse o pior, eu poderia fugir para o terreno 
santificado e ficar em segurança até o sol nascer, quando Algaliarept seria traga-
do de volta para o todo-sempre.

Meus dedos tremiam enquanto eu tirava do bolso do casaco uma bolsinha de 
seda branca cheia de sal. Tinha exagerado na quantidade ao pegar o condimento 
do meu saco de onze quilos, mas queria um círculo sólido, e o sal seria diluído ao 
derreter a neve. Olhei para o céu a fim de estimar o norte e encontrei um sinal no 
círculo que, supus, marcava a direção. A ideia de que alguém havia usado aquele 
círculo antes para invocar demônios não me deixou confiante. Não era ilegal ou 
imoral invocá-los, mas que era idiota, ah, isso era.

Fiz um trajeto lento em sentido horário a partir do norte, com meus pés do 
lado de fora do círculo do sal que eu jogava, cercando a estátua do anjo com a 
maior parte do terreno blasfemado. A circunferência teria uns bons cinco metros 
de diâmetro, um cerco grande que normalmente exigiria pelo menos três bruxos 
para fazer e manter, mas eu era boa o suficiente para canalizar a força de toda 
aquela linha de ley sozinha. Aliás, esse devia ser o motivo por que o demônio 
queria tanto me levar para ser sua mais nova familiar.

Naquela noite, eu iria descobrir se meu contrato verbal cuidadosamente for-
mulado três meses antes me manteria viva e do lado certo das linhas de ley. Eu tinha 
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aceitado voluntariamente ser familiar de Algaliarept se ele testemunhasse contra 
Piscary. Nesse caso, eu manteria minha própria alma, o que era uma vantagem.

O acordo tinha terminado oficialmente hoje, duas horas depois do pôr do 
sol, selando a parte do pacto do demônio e tornando a minha obrigatória. O fato 
de que o vampiro morto-vivo que costumava controlar a maior parte do sub-
mundo de Cincinnati ter sido sentenciado a cinco séculos pela morte dos me-
lhores bruxos de linhas de ley da cidade quase não parecia importar mais. Ainda 
mais porque eu podia apostar que seus advogados o tirariam dessa facilmente.

A grande dúvida – compartilhada por pessoas dos dois lados da justiça – era 
se Kisten, seu antigo herdeiro, seria capaz de manter o império em pé até que o 
morto-vivo saísse da prisão. Era certo que Ivy não faria isso, sendo ou não her-
deira de Piscary. Bem, se eu conseguisse sobreviver àquela noite com a alma in-
tacta, começaria a me preocupar um pouco menos comigo e um pouco mais com 
minha colega de quarto, mas antes precisava acertar as contas com o demônio.

Sentindo dor nos ombros de tanta tensão, tirei círios de uma coloração verde 
leitosa do bolso do casaco e os coloquei no círculo para representarem os vértices 
de um pentagrama que eu não chegaria a desenhar. Acendi-os com a vela branca 
que eu usava para fazer os meios de transferência, e as minúsculas chamas treme-
luziram. Observei-as por um tempo a fim de garantir que não se apagariam antes 
que eu prendesse a vela de volta no marcador do túmulo fora do círculo.

O som abafado de um carro chamou minha atenção para os muros altos que 
separavam o cemitério dos terrenos vizinhos. Depois de me acalmar para liberar 
a linha de ley mais próxima, apertei o gorro na cabeça, sacudi a neve acumulada 
na barra da calça jeans e conferi pela última vez se estava tudo certo. Mas não 
havia mais nada a fazer para adiar o derradeiro encontro.

Depois de respirar fundo uma última vez, toquei com a vontade a minúscula 
linha de ley que atravessava o cemitério da igreja. Minha respiração saiu pelo 
nariz num silvo. Fiquei dura e quase caí para trás ao perder o equilíbrio. Parecia 
que a linha de ley tinha apanhado o frio do inverno e o feito passar por mim com 
uma gelidez cortante e fora do comum. Estendendo a mão, encostei na lápide 
para me estabilizar enquanto a energia que entrava pelo meu corpo continuava 
a crescer.

Quando a energia atingiu o equilíbrio, a força extra voltou para a linha. 
Mas, até isso acontecer, precisei ranger os dentes e aguentar o formigamento 
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que balançava as extremidades virtuais no meu cérebro, as quais refletiam 
meus dedos reais. Cada vez era pior. Cada vez era mais rápido. Cada vez era 
mais agressivo.

Por mais que parecesse uma eternidade, a força se equilibrou em uma fração 
de segundo. Minhas mãos começaram a suar e fui tomada por uma sensação 
incômoda de calor e frio simultâneos, como se estivesse com febre. Tirei as luvas 
e as enfiei num bolso fundo. Os talismãs do meu bracelete tiniram, distintos, no 
ar silencioso de inverno. Eles não poderiam me ajudar. Nem eles, nem a cruz.

 Eu queria fazer o círculo logo. De algum jeito que eu desconhecia, Algaliarept 
sabia quando eu captava uma linha, e eu precisava invocá-lo antes que o demônio 
aparecesse por conta própria e me roubasse o pouco poder que eu poderia recla-
mar por tê-lo invocado. O pote de cobre com os meios de transferência estava 
frio quando o peguei, e então fiz algo que nenhum bruxo na história havia feito 
e sobrevivido para contar: dei um passo adiante, entrando no mesmo círculo em 
que invocaria Algaliarept.

De frente para o monumento cimentado ao chão, respirei fundo. A estátua 
era do tamanho de uma pessoa e estava coberta por uma mancha preta causada 
por bactérias e pela poluição da cidade, fazendo-a parecer um anjo caído. O fato 
de que ele estava curvado, chorando sobre uma espada que estendia em forma de 
oferenda, só o tornava mais assustador. As dobras de suas asas, curvadas ao longo 
do corpo, serviam de moradia para um ninho de pássaros. Havia algo de errado 
no rosto do anjo, e seus braços eram longos demais para serem de humanos ou 
de impercebidos. Nem Jenks deixava os filhos brincarem perto daquela estátua.

– Por favor, faça com que eu esteja certa – murmurei para o anjo, movendo 
o vale de sal daquela realidade para a do todo-sempre. Cambaleei enquanto a 
maior parte das minhas reservas de energia era arrancada de mim para forçar 
a mudança. Os meios no pote chapinharam e, ainda sem encontrar equilíbrio, 
os coloquei na neve antes que fossem derramados. Voltei os olhos para os círios 
verdes. Eles tinham se tornado translúcidos e fantasmagóricos, tendo se trans-
portado para o todo sempre junto com o sal. As chamas, porém, existiam nos 
dois mundos, oferecendo sua luz para a noite.

O poder da linha voltou a crescer devagar, de maneira tão incômoda quanto a 
do primeiro influxo quando a captei. Mas o círculo de sal havia sido substituído 
por um igual de realidade de todo-sempre que arqueava sobre a minha cabeça. 
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Nada mais substancial do que o ar era capaz de atravessar os vínculos inconstan-
tes com a realidade e, como eu havia montado o círculo, somente eu seria capaz 
de quebrá-lo – pelo menos se tivesse feito tudo do jeito certo.

– Eu te invoco, Algaliarept – murmurei, com o coração a mil. A maioria das 
pessoas usava toda sorte de artifícios para invocar e controlar um demônio, mas, 
como já tínhamos um pacto, simplesmente dizer seu nome e desejar sua presença o 
faria atravessar as linhas. Que sorte a minha...

Senti um nó no estômago quando um floco de neve derreteu entre mim e o 
anjo guerreiro. No processo, ele soltou uma fumaça avermelhada que foi subindo 
e subindo, como uma onda esboçando os contornos de um corpo que demorou 
a tomar forma. Esperei, cada vez mais tensa. A forma de Algaliarept variava; o 
demônio vasculhava minha mente sem que eu percebesse para escolher o que 
mais me aterrorizaria. Antigamente, aparecia como Ivy. Depois passou a se pare-
cer com Kisten – até que eu agarrei o vampiro no elevador num momento tolo 
de desejo induzido por feromônios vamp. É difícil ter medo de alguém que você 
já beijou. Com Nick, meu namorado, o demônio sempre tomava a forma de um 
cão raivoso do tamanho de um pônei.

Dessa vez, porém, a névoa era definitivamente humana, e imaginei que ele fosse 
aparecer como Piscary (o vampiro que eu tinha acabado de colocar na prisão) ou 
talvez como sua figura mais comum, a de um jovem cavalheiro britânico de paletó 
verde de belbutina com cauda.

– Você não tem mais medo de nenhum dos dois – uma voz surgiu em meio à 
névoa, fazendo-me erguer a cabeça de repente.

Era a minha voz.
– Ai, droga – praguejei, pegando o pote de feitiço e andando para trás até 

quase romper o círculo. Algaliarept iria aparecer na minha forma. Eu odiava 
quando ele fazia essas coisas. – Não tenho medo de mim mesma! – gritei, antes 
mesmo que ele terminasse de se formar.

– Ah, tem sim. 
Ele acertou a voz, mas errou a entonação e o sotaque. Fiquei olhando, fasci-

nada, enquanto Algaliarept assumia meus contornos, descendo as mãos sugesti-
vamente pelo corpo para reduzir os seios até ficarem iguais aos meus, tão pouco 
femininos, e dando-me um quadril um pouco maior do que o original. O de-
mônio estava vestindo calças de couro pretas, uma blusa frente única vermelha 
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e sandálias pretas de salto alto, que ficavam ridículas no meio daquele cemitério 
coberto de neve.

Com as pálpebras semicerradas e a boca aberta, ele balançou a cabeça para, 
em meio ao resto de bruma do todo-sempre, dar forma aos meus cachos ruivos e 
crespos, cortados na altura do ombro. Eu tinha mais sardas em sua versão, e meus 
olhos eram bolas vermelhas, bem diferentes da coloração verde original. Além 
disso, meus olhos de verdade não eram talhados como os de um bode.

– Você errou os olhos – comentei, colocando o pote de feitiço no chão, na 
beira do círculo. Rangi os dentes, com ódio por ouvir minha voz tremer.

Firmando o quadril, o demônio ergueu um dos pés e estalou os dedos, fazendo 
surgir um par de óculos escuros, que colocou, escondendo seus olhos abomináveis.

– Agora estão certos – ele disse, e estremeci diante da semelhança da sua voz 
com a minha.

– Você não parece nem um pouco comigo – provoquei, percebendo que ti-
nha perdido tanto peso que poderia voltar a tomar milk-shake e comer fritura.

Algaliarept sorriu.
– E se eu prender o cabelo? – perguntou, com falsa modéstia, enquanto reu-

nia o volume rebelde e o colocava em cima da minha cabeça, quer dizer, da cabe-
ça dele. Mordendo os lábios para avermelhá-los, Algaliarept soltou um gemido 
e mudou de posição, como se suas mãos estivessem atadas em cima da cabeça, 
como numa brincadeira sexual. Apoiando-se na espada que o anjo empunhava, 
assumiu uma postura libidinosa.

Eu me encolhi no casaco, um daqueles com pele falsa na gola, e ouvi ao longe, 
vindo da rua, o som de um carro que passava lentamente.

– A gente pode fazer isso logo? Meus pés estão congelando.
Ele ergueu a cabeça e sorriu.
– Você é muito estraga-prazeres, Rachel Mariana Morgan – disse com a mi-

nha voz, mas agora com o seu sotaque usual de intelectual britânico. – Mas tem 
espírito esportivo. Evitar que eu a arraste para o todo-sempre mostra uma exce-
lente força de espírito. Vai ser um prazer acabar com você.

Levei um susto quando uma névoa de energia de todo-sempre caiu sobre o 
demônio. Ele estava mudando de forma. Pouco depois, relaxei ao ver que ele 
tinha se transformado no britânico de sempre, vestindo veludo e renda verde. 
O cabelo preto e longo e os óculos esfumaçados surgiram. Junto, apareceram a 
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pele pálida e o rosto de traços marcantes, que tinham a mesma elegância de sua 
silhueta fina e bem trajada. Coturnos altos e um casaco elegante de alfaiataria 
completavam o traje, transformando o demônio num jovem carismático do sé-
culo xviii, rico e talhado para a grandeza.

Lembrei-me da horrenda cena de crime que eu havia contaminado no último 
outono ao tentar responsabilizar Trent Kalamack pelos assassinatos dos melho-
res bruxos de linhas de ley de Cincinnati. Al os havia massacrado em nome de 
Piscary. O demônio tinha lhes infligido uma dor brutal para seu próprio diverti-
mento. Ele era um sádico, por mais bonito que fosse.

– Sim, vamos acabar logo com isso – Al disse, enquanto pegava uma lata de 
poeira negra que cheirava a enxofre e inalava profundamente. Coçou o nariz e se 
aproximou para cutucar meu círculo com a bota, fazendo-me crispar. – Bom e 
apertadinho. Mas está frio. Ceri gosta dele quente.

“Quem é Ceri?”, me perguntei enquanto toda a neve derretia subitamente. O 
cheiro do piso úmido subiu com força e desapareceu quando o cimento secou, 
assumindo uma coloração vermelho-pálida.

– Ceri – Algaliarept disse, com uma voz tão suave que me surpreendeu, ao 
mesmo tempo doce e imperiosa –, venha cá.

Fiquei olhando, atônita, quando uma mulher surgiu detrás de Algaliarept, 
parecendo vir do nada. Ela era magra, com um rosto lívido em forma de coração 
e ossos proeminentes. Muito menor do que eu, possuía um ar diminuto, quase 
infantil. Trazia a cabeça baixa, e seu cabelo translúcido e opaco descia até o meio 
das costas. Usava um vestido lindo e muito elegante, que cobria os pés descalços 
– de seda suntuosa tingida de tons vivos de púrpura, verde e dourado –, caindo 
sobre suas curvas como se tivesse sido pintado no corpo dela. Embora Ceri fosse 
pequena e de aparência meio frágil, tinha boas proporções.

– Ceri – Algaliarept disse, erguendo a cabeça da moça com a mão enluvada. 
Os olhos dela eram verdes, grandes e vazios. – O que já falei sobre andar descalça?

Um traço de irritação perpassou o rosto da moça, longínquo e distante sob o 
entorpecimento em que ela se encontrava. Olhei para baixo quando um par de 
sandálias ornamentadas se materializou em seus pés.

– Agora, sim. – Algaliarept desviou os olhos dela, e fiquei fascinada pelo re-
trato do casal perfeito que eles formavam, com toda sua elegância. Ceri estava 
linda naquelas roupas, mas o vazio em sua mente era tão grande quanto sua gra-
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ciosidade. O demônio a obrigava a filtrar o poder das linhas de ley através da 
mente e, assim, mantê-lo protegido, mas ela ficava ensandecida com tanta magia 
bruta. O medo fez minhas entranhas se contorcerem.

– Não mate essa moça – murmurei, com a boca seca. – Você não precisa mais 
dela. Deixe-a viver.

Algaliarept abaixou os óculos esfumaçados e olhou por cima deles, fixando 
em mim os círculos vermelhos que trazia no rosto.

– Você gosta dela? – perguntou. – Ceri é bonita, não é? Mais de mil anos e 
não envelheceu um segundo sequer desde que tirei sua alma. Para ser sincero, 
ela é o motivo por que fui convidado para a maioria das festas. A garota aguenta 
tudo sem um pio. Mas, é claro, nos primeiros cem anos eram só lágrimas e lamen-
tos. É divertido, mas chega uma hora que cansa. Você vai me enfrentar, não vai?

Cerrei os dentes.
– Devolva sua alma agora que você acabou com ela.
Algaliarept riu.
– Ah, mas você é uma gracinha mesmo! – ele disse, batendo as mãos enlu-

vadas uma contra a outra. – Mas vou devolvê-la de qualquer jeito. Não dá mais 
para Ceri se redimir, tão grande é a mácula que causei em sua alma para manter a 
minha relativamente pura. Vou matá-la antes que ela tenha a chance de implorar 
o perdão do seu deus. – Os lábios grossos dele se abriram num sorriso perverso. 
– Afinal, tudo não passa de uma mentira.

Congelei ao ver a mulher se curvar, transformando-se em um pequeno ponto 
púrpura, verde e dourado aos pés dele. Estava destruída. Eu preferia morrer a ser 
arrastada para o todo-sempre e virar… aquilo.

– Filho da puta – murmurei.
Algaliarept deu de ombros e se voltou para Ceri, encontrando sua mão pe-

quena em meio ao tecido e ajudando-a a se erguer. Ela estava descalça de novo.
– Ceri – o demônio disse, antes de olhar para mim. – Eu deveria tê-la subs-

tituído há quarenta anos, mas a Virada deixou tudo mais difícil. A mulher nem 
ouve mais antes de você dizer o nome dela. – Al se voltou para ela. – Ceri, faça 
a gentileza de pegar os meios de transferência que você preparou no pôr do sol.

Senti um frio na barriga.
– Eu fiz um pouco – eu disse, e Ceri pestanejou, parecendo entender algo 

pela primeira vez. Com os olhos grandes, solenes e vazios, me olhou como se só 
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agora me notasse. Sua atenção se voltou para o pote de feitiço aos meus pés e para 
os círios verdes opalescentes ao nosso redor. O pânico se acendeu no fundo de 
seus olhos enquanto permanecia parada diante da estátua angelical. Acho que só 
então ela entendeu o que estava acontecendo.

– Que maravilha – Algaliarept disse. – Você já está tentando ser útil, mas 
prefiro os meios da Ceri. – Ele olhou para a mulher, que, boquiaberta, exibia seus 
dentes brancos pequeninos. – Sim, querida. Está na hora de se aposentar. Traga 
meu caldeirão e os meios de transferência.

Tensa e esquiva, Ceri gesticulou, fazendo surgir entre nós um pequeno cal-
deirão de cobre, mais grosso que meu punho, já cheio de uma infusão amarelo-
-âmbar gelatinosa em que boiavam flocos de gerânio-selvagem.

O cheiro de ozônio subiu conforme o líquido borbulhava, e abri meu casaco. 
Algaliarept estava cantarolando com os lábios fechados, visivelmente em êxtase. 
Fez sinal para que eu me aproximasse, e dei um passo à frente, tocando com os 
dedos a faca que eu tinha enfiado na manga do casaco. Meu coração acelerou, e me 
perguntei se o contrato bastaria para me salvar. Uma faca não seria de grande ajuda.

O demônio sorriu, mostrando os dentes lisos e perfeitos ao gesticular para Ceri.
– Meu espelho – ordenou, e a mulher delicada se inclinou para pegar um 

espelho de vidência que não estava ali no minuto anterior. Ela o segurou como 
uma mesa diante de Algaliarept.

Engoli em seco, me lembrando da sensação repugnante de remover a própria 
aura e lançá-la num espelho de vidência, como eu tinha feito no outono anterior. 
Dedo a dedo, o demônio tirou as luvas brancas e pôs as mãos avermelhadas e 
grossas sobre o vidro, espalmando-as. Em seguida, estremeceu e cerrou os olhos 
conforme sua aura se lançava para dentro do espelho, vazando de suas mãos feito 
uma tinta, antes de se dissolver e se acumular no reflexo.

– Leve-o para os meios, Ceri querida. Rápido.
A mulher estava quase ofegante enquanto levava até o caldeirão o espelho 

que carregava a aura de Algaliarept. Não era o peso do objeto que a cansava, mas 
sim o peso da situação. Ela provavelmente estava revivendo a noite em que se 
encontrava no meu lugar, observando seu predecessor como eu a observava. Ceri 
devia saber o que estava acontecendo, mas sua mente estava tão enfraquecida que 
só conseguia fazer o que lhe mandavam. E, pelo pânico óbvio e desesperançado 
que demonstrava, eu sabia que restava algo nela que valia a pena salvar.
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– Liberte-a – ordenei, encolhida em meu casaco cafona enquanto alternava a 
atenção entre Ceri, o caldeirão e Algaliarept. – Liberte a mulher primeiro.

– Por quê? – Ele olhou entediado para as unhas antes de recolocar as luvas.
– Vou matá-lo antes que me arraste para o todo-sempre, e quero que ela esteja 

livre antes.
O demônio soltou uma gargalhada longa e sonora ao ouvir isso. Apoiando-

-se no anjo, quase se dobrou ao meio de tanto rir. Um baque surdo reverberou 
até meus pés, e a base de pedra rachou com o som de um disparo. Ceri enca-
rava, com os lábios pálidos entreabertos e os olhos se movendo rapidamente 
sobre mim. As lembranças e os pensamentos há tanto suprimidos pareciam 
estar voltando a ela.

– Você vai brigar – Algaliarept notou, encantado. – Que estupendo! Estava 
torcendo por isso. – Em seguida, me fitou, abriu um sorriso malicioso, tocando 
o aro dos óculos, e disse: – Adsimulo calefacio.

A faca na manga do meu casaco entrou em chamas. Soltando um grito, a sa-
cudi para fora dele com um movimento brusco. Ela bateu na minha bolha e caiu. 
O demônio me encarou.

– Rachel Mariana Morgan, pare de testar minha paciência. Venha logo aqui 
e recite a maldita invocação.

Era um beco sem saída. Se eu não fizesse aquilo, ele diria que rompi o pac-
to, levaria minha alma como castigo e me arrastaria para o todo-sempre. Minha 
única chance era cumprir o acordo. Olhei de relance para Ceri, desejando que 
ela se afastasse de Algaliarept, mas a garota estava passando os dedos pelas datas 
gravadas na lápide lascada, com o rosto sem cor ainda mais pálido.

– Você se lembra da maldição? – Algaliarept perguntou quando me posicio-
nei ao lado do caldeirão, que batia nos meus joelhos.

Dei uma espiada lá dentro e não me surpreendi ao descobrir que a aura do 
demônio era negra. Balancei afirmativamente a cabeça, sentindo-me fraca ao 
lembrar-me do episódio em que transformei Nick em meu familiar sem querer. 
Como podia fazer só três meses que aquilo tinha acontecido?

– Consigo dizer na minha língua, não em latim – sussurrei. “Nick! Ai, meu 
Deus, não me despedi dele.” Ele andava tão distante nos últimos tempos que eu 
não tinha encontrado coragem para contar o que acontecera. Não tinha contado 
para ninguém, na verdade.
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– É suficiente. – Seus óculos desapareceram e as pupilas de cabra, finas e in-
fernais, se fixaram em mim. Meu coração acelerou, mas eu tinha tomado aquela 
decisão. Iria morrer ou viver por ela.

Sonora e ressoante, parecendo vibrar dentro do meu âmago, a voz de 
Algaliarept saiu de seus lábios. Eram latim, aquelas palavras semiconhecidas, 
como em uma visão ou um sonho.

– Pars tibi, totum mihi. Vinctus vinculis, prece factis.
– Um pouco para você – repeti, traduzindo as palavras de memória –, mas 

tudo para mim. Prenda meus laços feitos por apelo, sim?
O sorriso confiante do demônio se abriu ainda mais, causando-me arrepios.
– Luna servata, lux sanata. Chaos statutum, pejus minutum.
Engoli em seco com dificuldade.
– Lua segura, luz antiga e sã – murmurei. – Caos decretado, tropeçando se 

for amaldiçoado.
Os dedos de Algaliarept que seguravam o tonel embranqueceram com 

expectativa.
– Mentem tegens, malum ferens. Semper servus, dum duret mundus – ele disse, 

e Ceri conteve um soluço que mais parecia um miado. – Continue – Algaliarept 
ordenou. Sua figura tremia de tanta euforia. – Diga e coloque a mão no caldeirão.

Hesitei, com os olhos fixos no corpo curvado de Ceri diante da lápide e na 
mistura de cores que era seu vestido.

– Antes me absolva de uma das dívidas.
– Você já está enchendo o saco, Rachel Mariana Morgan.
– Me absolva! – exigi. – Você disse que me absolveria. Tire uma de suas mar-

cas, como combinado.
Ele se debruçou sobre o caldeirão até que eu pudesse ver meu reflexo temero-

so de olhos arregalados em seus óculos.
– Não faz diferença. Termine a maldição e acabe logo com isso.
– Você está querendo dizer que não vai cumprir sua parte do acordo? – pro-

voquei, recebendo uma risada em retorno.
– Não, de maneira alguma. Se estava torcendo para romper o acordo por isso, 

você não sabe de nada. Vou tirar uma das marcas, mas você ainda me deve um 
favor. – Ele passou a língua nos lábios. – E, como é minha familiar, pertence… 
a mim.
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Uma mistura nauseante de medo e alívio sacudiu meus ossos, e prendi a res-
piração para não passar mal. Mas eu precisava cumprir completamente minha 
parte do pacto antes de ver se minhas suposições estavam certas e se eu poderia 
escapar da armadilha do demônio por uma pequena cláusula chamada escolha.

– Abrigo da mente – eu disse, trêmula –, portador do desgosto. Escravo até 
os mundos em destruição serem postos.

Algaliarept soltou um ruído de satisfação. Cerrando os dentes, mergulhei as 
mãos no caldeirão e fui atravessada por um frio que fez minhas mãos doerem 
até ficarem dormentes. Quando as tirei, olhei horrorizada para elas, sem notar 
nenhuma mudança nos meus dedos com as unhas pintadas de vermelho.

Foi então que a aura dele começou a penetrar em mim, afetando meu chi.
Meus olhos pareciam inchar de agonia. Inspirei fundo, me preparando para 

gritar, mas não saiu nada. Avistei Ceri, cujos olhos se comprimiam com a lem-
brança de sua própria iniciação. Do outro lado do caldeirão, Algaliarept sorria 
maliciosamente. Engasgando, me esforcei para respirar, mas o ar parecia ter se 
transformado em óleo. Caí de quatro no chão, raspando as mãos e os joelhos no 
concreto. Com o cabelo caído sobre o rosto, tentei não vomitar. Não conseguia 
respirar. Não conseguia pensar!

A aura do demônio era como um lençol encharcado de ácido me sufocando. 
Ela me envolveu por dentro e por fora, e minha força foi cercada por seu poder. 
A aura comprimiu minha vontade até que não restasse nada. Ouvi meu coração 
bater uma vez, depois outra. Inspirei, trêmula, engolindo em seco o gosto azedo 
de vômito. Eu sobreviveria. Sua aura, por si só, não me mataria. Eu conseguiria 
fazer aquilo. Precisava conseguir.

Tremendo, levantei a cabeça quando o choque diminuiu, transformando-se 
em algo com que eu podia lidar. O caldeirão tinha desaparecido, e Ceri estava 
encolhida atrás da enorme lápide ao lado de Algaliarept. Inspirei, sem experi-
mentar o ar por detrás da aura do demônio, e me mexi, sem sentir o concreto 
áspero que raspava meus dedos. Tudo estava dormente. Tudo estava emudecido, 
como por trás de um pedaço de algodão.

Tudo, exceto o poder da linha de ley mais próxima. Eu conseguia sentir o 
zumbido a trinta metros de distância como se fosse uma linha de alta tensão. 
Ofegante, me levantei com dificuldade, surpresa ao notar que conseguia enxer-
gar. Era como se estivesse usando minha segunda visão, mas não estava. Senti 
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um frio na barriga quando percebi que o círculo, que antes tinha o bonito tom 
dourado da minha aura, estava agora tingido de preto.

Voltei-me para o demônio, vendo a aura cor de piche que o cercava e sabendo 
que boa parte dela cercava a minha. Em seguida, olhei para Ceri, mal conseguin-
do diferenciar seus traços, tamanha era a força da aura de Algaliarept sobre a 
garota. Ela não tinha uma aura para combater a do demônio, pois perdera a alma 
para ele. E era nisso que eu havia depositado minha confiança.

Se eu mantivesse minha alma, continuaria com uma aura própria, ainda que 
sufocada sob a de Algaliarept. Além disso, mantê-la significava que eu manteria 
também meu livre-arbítrio. Ao contrário de Ceri, eu era capaz de dizer não.

– Liberte-a – ordenei, com a voz estridente. – Já peguei sua maldita aura. 
Agora liberte Ceri.

– Que seja – o demônio respondeu, rindo e esfregando as mãos enluvadas. – 
Matá-la vai ser uma ótima maneira de começar sua aprendizagem. Ceri?

A mulher frágil se levantou com dificuldade, com a cabeça erguida e o rosto 
tomado pelo pânico.

– Ceridwen Merriam Dulciate – Algaliarept disse. – Vou devolver sua alma 
antes de te matar. Agradeça a Rachel por isso.

Tive um sobressalto. “Rachel?” Até então ele sempre me chamava de Rachel 
Mariana Morgan. Pelo jeito, como familiar, eu não valia mais o nome completo. 
Isso me incomodou.

Ceri soltou um som baixo e fraco. Observei com minha nova visão o laço de 
Algaliarept a abandonar. Um tênue e parco brilho de azul puro a cercou – sua 
alma retornava e já tentava cobri-la como forma de proteção –, mas logo desapa-
receu sob as trevas milenares que o demônio tinha instilado na alma dela durante 
seu domínio. Ceri abriu a boca, mas não conseguiu falar. Seus olhos tornaram-se 
vítreos e ela ofegou, sem ar. Dei um salto à frente para segurá-la antes que caísse 
e, com dificuldade, a puxei para o meu lado do círculo.

Algaliarept correu para tomá-la de mim. Uma forte onda de adrenalina sur-
giu em mim, e derrubei Ceri. Endireitando-me, gritei:

– Rhombus! – Havia três meses que vinha praticando a palavra de invocação 
para estabelecer um círculo sem desenhá-lo antes.

Com a força de uma explosão que me fez sacudir, um círculo menor surgiu 
dentro do primeiro, selando Ceri e eu. O círculo novo não tinha um objeto físico 
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no qual se concentrar, assim o excesso de energia se espalhou para todos os lados 
em vez de voltar para a linha de ley como deveria. O demônio praguejou, sendo 
lançado para trás contra o círculo original, que ainda estava em pé. Com um silvo 
que reverberou pelo meu corpo, meu primeiro círculo se rompeu e Algaliarept 
caiu no chão.

Ofegante, me curvei com as mãos nos joelhos. Do chão de concreto o demô-
nio piscou para mim e abriu um sorriso maldoso.

– Temos a mesma aura agora, queridinha. Seu círculo não pode mais me de-
ter. – Seu sorriso se abriu ainda mais. – Surpresa! – ele cantarolou tranquila-
mente, levantando-se e dando-se ao luxo de ajeitar cuidadosamente o casaco de 
veludo amarrotado.

“Ai, meu Deus.” Se o primeiro círculo não se sustentava mais, o segundo tam-
bém não o faria. Mas eu tinha considerado essa possibilidade.

– Ceri? – murmurei. – Levante. Precisamos correr.
Os olhos de Algaliarept se voltaram para atrás de mim, na direção do terreno 

sagrado que nos cercava. Meus músculos se retesaram.
O demônio saltou e, gritando, puxei Ceri para trás. Mal notei a onda de to-

do-sempre que fluiu para dentro de mim ao quebrar o círculo. Perdi o ar quando 
caí no chão, com a garota em cima de mim. Ainda sem respirar, arrastei os saltos 
pela neve, nos levando para mais longe. Senti a aspereza do acabamento dourado 
do vestido de Ceri, e a puxei comigo até ter certeza de que nós duas estávamos 
em solo sagrado.

– Maldita! – Algaliarept berrou, furioso, da beira do cimento.
Trêmula, me levantei. Prendi o ar e encarei o demônio frustrado.
– Ceri! – ele gritou, soltando um cheiro de âmbar queimado quando pôs o pé 

do outro lado da barreira invisível e o puxou para trás com tudo. – Traga Rachel 
para cá! Ou eu vou escurecer tanto sua alma que seu deus não vai aceitá-la de 
volta mesmo que implore a ele!

Ceri gemeu, agarrando minha perna encolhida e escondendo o rosto, numa 
tentativa de superar milênios de condicionamento. Meu rosto tensionou de rai-
va. “Essa poderia ser eu. Essa ainda pode ser eu.”

– Não vou deixá-lo te machucar mais – eu disse, tocando o ombro dela. – 
Vou fazer o possível para impedi-lo.

Ela tremeu ao me segurar, parecendo uma criança espancada.
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– Você é minha familiar! – o demônio gritou, aos cuspes. – Rachel, venha 
para cá!

Fiz que não, sentindo um frio alheio à neve.
– Não – respondi simplesmente. – Não vou para o todo-sempre. Você não 

pode me obrigar.
Algaliarept prendeu a respiração, incrédulo.
– Vai, sim! – ameaçou, enquanto Ceri se agarrava com mais força à minha 

perna. – Sou seu dono! Você é minha maldita familiar. Eu te dei minha aura. Sua 
vontade pertence a mim!

– Não, não pertence! – bradei, tremendo por dentro. “Está dando certo, gra-
ças a Deus, está dando certo.” Senti meus olhos se amornarem e percebi que es-
tava quase chorando de alívio. Algaliarept não poderia me levar. Eu era familiar 
dele agora, mas minha alma não lhe pertencia. Eu era capaz de dizer não.

– Você é minha familiar! – o demônio berrou. Ceri e eu gritamos enquanto 
ele tentava entrar em solo sagrado e era jogado para trás com um solavanco.

– Sou sua familiar! – gritei de volta, assustada. – E digo não! Eu disse que 
seria sua familiar e sou, mas não vou para o todo-sempre e você não pode me 
obrigar a isso!

Os olhos de cabra de Algaliarept se estreitaram. O demônio deu um passo 
para trás e se endireitou, acalmando-se.

– Você concordou em ser minha familiar – recomeçou, mais brando. Suas 
botas brilhantes e afiveladas soltavam fumaça na beira do círculo de terreno blas-
femado. – Venha cá agora ou vou considerar o acordo quebrado e levar sua alma 
por direito.

“Quebra de contrato.” Sabia que chegaria a esse ponto.
– Estou com sua aura fedorenta em torno de mim – retruquei, enquanto 

Ceri tremia. – Sou sua familiar. Se acha que o acordo foi quebrado, então arranje 
alguém para julgar a situação antes do nascer do sol. E tire uma dessas malditas 
marcas de demônio de mim! – exigi, erguendo o punho.

Meu braço tremeu, e Algaliarept soltou um barulho gutural, horrendo e so-
noro. Aquela longa expiração fez minhas entranhas tremerem, e Ceri tomou co-
ragem para olhá-lo.

– Não posso usá-la como familiar se estiver do lado errado da linha – ele 
esclareceu, pensando alto. – O laço não é forte o suficiente…
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– Isso não é problema meu – interrompi, com as pernas trêmulas.
– Não – Algaliarept concordou, então entrelaçou as mãos atrás da cabeça, 

pousando os olhos em Ceri. A fúria intensa em seu olhar me deixou assustada. – 
Mas estou fazendo o problema ser seu. Você roubou minha familiar e me deixou 
sem nada. Me enganou para não pagar por um serviço! Se não posso arrastá-la, 
vou encontrar uma utilidade para você deste lado da linha. E nunca vou deixá-
-la morrer. Pergunte a Ceri. Pergunte sobre o inferno sem fim que a aguarda, 
Rachel. Não sou um demônio paciente. E você não pode se esconder em solo 
sagrado para sempre.

– Vá embora – respondi, com a voz trêmula. – Eu te chamei aqui. Agora 
estou te mandando embora. Tire uma dessas marcas de mim e vá. Agora. – Eu o 
tinha invocado e, por isso, ele era suscetível às regras da invocação, por mais que 
me tivesse como uma familiar.

Algaliarept expirou devagar, e pensei sentir o chão se mover. Seus olhos fica-
ram pretos. Pretos. Cada vez mais pretos. “Ai, merda.”

– Vou encontrar um jeito de fortalecer o laço através da linha – entoou. – E 
vou arrastá-la com a alma intacta. E é apenas até isso acontecer que você vai an-
dar deste lado da linha.

– Já estive marcada para morrer antes – eu disse. – E meu nome é Rachel 
Mariana Morgan. Use-o. E tire uma dessas marcas de mim ou vai perder tudo.

“Vou conseguir sair dessa, afinal, fui mais esperta que um demônio.” Essa ideia 
era inebriante, mas eu estava assustada demais para que significasse alguma coisa.

Algaliarept me lançou um olhar frio. Seus olhos recaíram em Ceri e, então, 
ele desapareceu.

Gritei ao sentir o pulso queimar, mas a dor era bem-vinda, e me debrucei se-
gurando o punho marcado pelo demônio com a outra mão. Doía como se os cães 
do inferno o estivessem mordendo, mas, quando minha visão turva ficou mais 
clara, havia apenas uma cicatriz cruzando o círculo, não duas.

Ofegando com o finzinho da dor, caí no chão com tudo. Ergui a cabeça e res-
pirei fundo, tentando desfazer o nó na garganta. Al não poderia me usar se estivés-
semos em lados opostos das linhas de ley. Eu continuava sendo eu mesma, embora 
coberta por sua aura. Devagar, minha segunda visão foi se desfazendo e a marcha 
vermelha da linha de ley desapareceu. A aura do demônio foi se tornando mais 
suportável, chegando a ficar quase imperceptível agora que ele partira.
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Ceri me soltou. Lembrando-me dela, me inclinei para oferecer ajuda. 
Ela olhou para mim, maravilhada, pousando a mão fina e pálida com cuida-
do na minha. Ainda aos meus pés, beijou minha mão em um gesto formal de 
agradecimento.

– Não, não faça isso – pedi, segurando-a e puxando-a para cima, para longe 
da neve.

Os olhos de Ceri se encheram de lágrimas e ela chorou em silêncio por sua 
liberdade. Aquela mulher sofrida e bem-vestida era tão bela com lágrimas de feli-
cidade silenciosa... Envolvi-a com um braço, dando-lhe o conforto de que neces-
sitava. Ela se aconchegou em mim e tremeu com mais força ainda.

Deixando tudo onde estava e esperando que as velas se apagassem sozinhas, 
voltei a passos trôpegos para a igreja. Fitando a neve enquanto Ceri e eu mar-
cávamos duas trilhas de pegadas sobre o caminho que levava até lá, fiquei me 
perguntando o que diabos eu iria fazer com ela.




