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INTRODUÇÃO

Se você acompanha a série Habitantes do Cosmos, já 
deve conhecer a Icamiaba do futuro, Artemísia.

Pois é! Artemísia deveria ser o complemento do pri‐
meiro volume de HDC, mas a história cresceu muito e a 
personagem se tornou cativante, assim, muita gente recla‐
ma que o livro ficou pequeno, pois havia ali “muita histó‐
ria pra contar”. E tem mesmo.

Atendendo a pedidos, decidi contar toda a história da 
guerreira venusiana, mas não vou fazer isso dentro de 
HDC, Artemísia vai ganhar uma Light Novel só dela, e 
essa história começa agora!
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PRÓLOGO

No século XXI da era cristã, a humanidade começou 
o processo de colonização em Marte, talvez já prevendo o 
que estava por vir. 

Acostumada a sobreviver após diversas catástrofes, 
que foram se tornando cada vez mais frequentes, um dia, o 
planeta Terra expulsou, de vez, a raça humana de seu solo. 
A atmosfera mudou radicalmente e a vida no planeta teve 
que se adaptar, também, radicalmente. A humanidade não 
suportou um ambiente tão hostil e foi obrigada a migrar 
para diversas regiões do Sistema Solar, que passou a ser co‐
nhecido como Sistema Apolo.

Nesse tempo, Marte já prosperava e, quando os cien‐
tistas domaram a natureza de Vênus, Europa e Titã tam‐
bém foram colonizadas. Diversas bases de exploração de 
minerais e de produção agrícola foram espalhadas por 
Apolo e a antiga base na Lua se manteve de pé. 

Na Terra restaram apenas algumas cidades estufa ha‐
bitadas por humanos, conhecidas como Cidades Flutuantes, 
o resto do planeta se manteve habitado por robôs huma‐
noides, inteligências artificiais que se desenvolveram mui‐
to, ao ponto de se tornar uma nova raça.

O ano da tragédia que obrigou a humanidade a deixar 
seu antigo lar ficou conhecido como o ano zero. Todo o Siste‐
ma Apolo passou a adotar a contagem de tempo terrestre, pois 
foi necessário padronizar a contagem de dias, anos, horas, etc, 
para que a humanidade pudesse se organizar nas colônias.
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Em Vênus, por exemplo, um dia equivale a dois me‐
ses terrestres, se cada colônia tivesse seu próprio sistema de 
contagem de tempo, mesmo com os computadores avan‐
çados que poderiam fazer as conversões, seria um caos para 
a administração central do Governo, o que facilitaria os 
processos de independência das colônias. Então, optou-se 
por manter o sistema da Terra como padrão. 

Mesmo com as colônias prosperando, o Governo sa‐
bia que os recursos em Apolo eram limitados. Era necessá‐
rio encontrar um novo lar para a humanidade e Titã serviu 
de base para o desenvolvimento da exploração espacial. 
Titã buscava, desesperadamente, uma Nova Terra. Nesse 
contexto, se o Governo permitisse a independência das 
colônias, seria difícil conter as guerras pelo direito de do‐
minar o Sistema. O Governo lutava para manter a estabili‐
dade em Apolo e continha as rebeliões que ocorriam em 
toda a parte, principalmente nas bases de exploração.

No processo de manter a ordem, os soldados do Go‐
verno não eram suficientes, assim, diversos grupos merce‐
nários se formaram e eram contratados pelo Governo 
sempre que necessário.



CAPÍTULO 1
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Capítulo 1 – Parte 1

A chuva

O céu está escuro, mesmo sendo dia. A escuridão, 
causada pelas nuvens carregadas de chuva, é algo 
incomum nessa região de Apolo, pois Vênus é conhecido 
por ter o céu mais belo do Sistema, em seus longos dias, 
que duram, aproximadamente, dois meses terrestres, assim 
como suas noites.

Artemísia anda por uma rua calçada com pedras, que 
lembram os antigos paralelepípedos da Terra. Há lama em 
seus sapatos encharcados e suas roupas escuras, encardidas, 
sem estilo, escondem o seu gênero e a sua origem. 
Ninguém que a veja assim, com uma pequena manta sobre 
a cabeça, saberia dizer se é um menino ou uma menina, 
muito menos saberia dizer que ela é uma filha do famoso 
Clã, que vive isolado da população original de Vênus, atrás 
de grandes muros com portões dourados.

Mas Artemísia não anda em uma das ruas da 
imponente cidade do Clã, ela caminha por uma rua 
simples, perdida em uma das cidades do interior dessa 
região de Vênus, a única região habitada por humanos. 
Embora não tenha sido possível povoar todo o planeta, as 
cidades venusianas do interior, pequenas ilhas de 
populações humanas, abrigam corações cheios de 
esperança, diferente da cidade mais antiga do planeta, fora 
dos portões do Clã, onde há muitas luzes, muita riqueza 
concentrada e muita miséria escondida. 
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A chuva continua caindo forte. Artemísia para e 
espirra. Uma jovem, de aproximadamente vinte anos, sorri 
e se aproxima da menina. 

— Ei, mocinha! O que faz perdida nessa chuva? Vai 
adoecer... — A jovem olha para Artemísia, que a olha de 
volta, mas não diz uma palavra. A moça fica séria. — Ei! 
Você é órfã? — Artemísia abaixa a cabeça e segue 
andando, em passos rápidos. — Droga! — A jovem vai 
atrás da menina.

Um soldado do Governo vê Artemísia sozinha e vai 
até ela.

— Criança! Onde estão os seus pais? — O soldado 
não recebe resposta.

— Ela é minha irmã! Deixa ela em paz. — A jovem 
misteriosa diz. O soldado olha para ela, desconfiado, mas 
decide ignorar a situação, prefere ir embora sem dizer mais 
nada.

— Obrigada! 
— Por nada, maninha! — A bela jovem sorri. — E, a 

propósito, sou Dandara. — Artemísia sorri. — Venha, você 
precisa de uma cama quentinha e algo pra comer.

Dandara usa uma calça preta, colada no corpo, botas 
longas, sem salto, e uma blusa curta, escura, também 
colada no corpo, com decote sensual e alças de largura 
média, com uma espécie de ombreiras. Ela carrega sempre 
seu triendy preso ao cinto. Ela tem uma postura muito 
firme e decidida, parece uma líder nata. Os cabelos de 
Dandara são longos, com pequenas tranças, bem rente ao 
couro cabeludo, que desenham formas incríveis em sua 
cabeça. As tranças são presas e jogadas sobre o ombro 
esquerdo, caindo, juntas, para a frente. 
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Na casa de Dandara, enquanto come, Artemísia 
admira a jovem à sua frente.

— O que foi, Artemísia? 
— Lá na rua, na chuva, como você descobriu que sou 

uma menina? — Artemísia questiona, enquanto toma mais 
da sopa na tigela, que ela segura com as duas mãos. 
Dandara se levanta da cadeira, se aproxima de Artemísia e 
se abaixa, olhando nos olhos dela.

— Só meninas são tolas o suficiente pra enfrentar 
perigos desnecessários, como andar sob uma tempestade 
aqui, em Abaeté! — As duas riem. Alguém bate na porta da 
cozinha. Dandara fica preocupada. — Espere aqui. 

Antes que que a guerreira chegue até a porta, alguém 
a abre com um pontapé. Um vento forte invade a cozinha, 
junto com a chuva, então, outra jovem entra, enfurecida.

— Por Apolo! Quantas vezes já pedi pra não trancar 
essa maldita porta? Sabe que sempre esqueço os códigos da 
porta da frente e essa tempestade tá me congelando... 

— Seja mais educada, Yby! Não vê que temos uma 
convidada? — As duas jovens guerreiras olham para 
Artemísia, que está assustada, sentada à mesa; um pouco de 
sopa escorre pelo queixo dela.

— Mocinha linda, seja bem-vinda! — Yby fecha a 
porta. — Não se assuste com meu jeito grosseiro, é que 
minha família nunca me ensinou bons modos. — A 
guerreira vai se aproximando de Artemísia. — Mas não se 
preocupe. — Ela se aproxima, de uma vez, do rosto da 
menina. — Eu não mordo! — Yby mostra os dentes, 
intimidando Artemísia. A menina se assusta, a líder da 
Casa solta uma gargalhada.

— Yby! — Dandara chama a atenção da guerreira.
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— Ah! Deixa de ser ridícula, Dandara... você sabe 
que gosto das novatas. — Yby pega uma fruta e senta sobre 
a mesa, apoiando um dos pés em uma cadeira. — Qual é o 
seu nome, mocinha?

Artemísia olha para Dandara, que lhe faz um sinal 
positivo com a cabeça.

— Artemísia!
— Artemísia? Nome diferente... Sou Yby e serei sua 

guardiã. — A jovem guerreira, com um salto, se afasta da 
mesa, depois segue para as escadas que levam ao segundo 
andar.

— Guardiã? 
— Sim! Parece que você agora é parte da família. 
— Família? — Artemísia questiona. Uma menina se 

aproxima, sonolenta, depois mais duas, e mais uma... De 
repente, a cozinha fica cheia de adolescentes se 
espreguiçando e procurando algo para comer.

— Mais uma novata, Dandara? — Uma das 
adolescentes pergunta.

— Sim! Essa é Artemísia, a nova discípula de Yby. — 
Algumas meninas reclamam.

— Como assim? Estou aqui há mais de dois anos e 
Yby sempre me diz que ainda não estou preparada pras 
lições que ela tem pra ensinar... — Uma adolescente loira, 
alta e forte, diz, enfurecida. Dandara sorri.

— Parece que a nossa nova irmãzinha tem algo 
especial... — Dandara comenta. — E, a propósito, qual a 
sua idade?

— Dez! Faço onze mês que vem... 
— Quando terminar sua refeição, Petra vai te levar 

até o quarto das novatas. — Petra, a jovem alta e forte, faz 
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uma expressão de reprovação, enquanto se senta para 
comer. — Agora, vou descansar, meninas! Se comportem... 
— Dandara sobe as escadas.

Uma menina, tão jovem quanto Artemísia, se senta 
ao lado dela.

— Oi! Sou Kiki... não se preocupe com a Petra, ela 
tem cara feia mas é leal, como todas nós. Você vai gostar 
daqui. Temos uma casa, comida, proteção... enfim, somos 
uma família! — Kiki sorri.

— E de onde vem os créditos pra manter tudo isso? 
— Ora! De onde mais? Não vê que somos todas 

guerreiras? — Kiki mostra um punhal em sua cintura.
— Vocês são merce... — Antes que Artemísia 

complete a frase, Petra a interrompe, dando um soco na 
mesa.

— Somos GUERREIRAS, e é isso que você será 
também. — Petra volta a comer.
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Capítulo 1 – Parte 2

Escolhas

No templo do antigo mestre Ybytuura, Jove aguarda 
por Andyrá, o atual mestre do templo e também seu gran‐
de amigo. Um dos discípulos indicou o jardim a Jove, pois 
ele mantinha um clima agradável àquela hora em Marte.

Enquanto espera pelo mestre do templo, Jove se sen‐
ta debaixo da bela cerejeira no jardim. Ele coloca sua espa‐
da no chão, ao seu lado, enquanto medita.

Andyrá se aproxima e se senta do lado de Jove. que 
continua com os olhos fechados.

— Quando você me falou, há alguns anos, que eu te‐
ria uma filha e que um dia deveria escolher entre ela e o 
Clã, não pude deixar de lembrar de suas palavras quando a 
peguei nos braços, assim que nasceu, e pude me ver nos 
olhos dela. O amor que ela despertou em mim me fez du‐
vidar da sua profecia, mas ela se cumpriu e eu não estava 
pronto para poder escolher... — Jove diz, ainda sentado ao 
pé da cerejeira e com os olhos fechados.

— Meu caro Jove, independente da sua vontade, a 
escolha foi feita e o destino da sua Artemísia agora está se‐
lado, não há volta. — Andyrá fala serenamente.

— Então a menina ainda vive? — Jove abre os olhos e 
os direciona ao amigo.

— Sim, ela vive... mas você nunca mais poderá se en‐
contrar com ela.

— Não há motivo para que eu não possa vê-la... A 
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mãe da menina tirou a própria vida, seu corpo foi levado 
para a cidade do Clã. Diante dessa tragédia, forjei a morte 
de Artemísia para que o Conselho não a perseguisse. Nin‐
guém sabe que minha filha ainda vive. — Andyrá se apro‐
xima do amigo, se abaixa e põe sua mão direita sobre o 
ombro dele.

— Entenda, meu amigo, se você entrar em contato 
com Artemísia, agora, todo o destino dela estará compro‐
metido. — Jove fica sério.

— Posso ao menos saber que destino é esse?
— O destino dela é a Eternidade. Não o tipo de eter‐

nidade almejada pelos mortais, mas o tipo de eternidade 
que somente os deuses conhecem.  — Andyrá olha nos 
olhos do amigo, como se quisesse dizer algo além das pala‐
vras. Jove fica pensativo, como se tivesse compreendido a 
mensagem oculta do mestre.

— Sempre fui muito frio e distante com ela. Carrego 
uma tristeza muito grande por saber que ela jamais enten‐
derá o quanto a amo... — Jove sente pesar. Andyrá olha 
para a espada no chão.

— Me dê sua espada. — O mestre se levanta. Jove pe‐
ga a espada, se levanta e a entrega para o amigo.

Andyrá ergue a espada e diz palavras em um idioma 
antigo. A espada parece absorver os raios do Sol, junto de 
uma parte da energia vital de Jove. Após alguns instantes, 
o mestre fica em silêncio, abaixa a espada, suavemente, e a 
devolve para o amigo.

— Tome. Vai chegar o dia em que você deverá entre‐
gar essa espada para Artemísia, mas ela não poderá te ver. 

— Essa espada só levará dor para Artemísia, pois foi 
por tocá-la que ela se tornou sozinha nesse mundo. — O 
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filho do Clã se entristece, se lembrando do dia em que viu 
a filha erguendo a Espada Ancestral de sua família, na sala 
sagrada em sua casa.

— Não. Essa espada revelará a verdade à sua filha e, 
no momento certo, libertará Artemísia de todo o sofri‐
mento que ela acumulará em sua vida. E não se preocupe, 
ela saberá o quanto o pai dela a amou. — Andyrá sorri, 
inspirando paz.

— Um dia a verei novamente? 
— Sim. Mas ela não poderá te ver, nunca, entendeu? 

— Jove faz sinal positivo com a cabeça.
— E quando a verei? 
— Quando o destino permitir... até lá, ele a esconde‐

rá de você. 
— Você sabe onde ela está?
— Não. Só sei que ela está bem e que encontrou 

quem cuide dela e a ensine tudo o que precisa para sobre‐
viver até que chegue à vida adulta. — Os olhos de Jove se 
enchem de lágrimas. — Somente as escolhas que nos levam 
a uma melhor compreensão de quem somos, ou seja, as es‐
colhas sinceras, que fazemos com o coração, não nos cau‐
sam arrependimento, meu nobre amigo... todas as demais 
só geram frustração e dúvidas, para toda a vida. 

— Quem nasce no Clã não tem o direito de fazer es‐
colhas, somente seguimos as tradições. Quem ousa ouvir o 
coração geralmente é punido severamente. 

— Creio que nenhuma punição é mais severa que a 
da consciência, caro Jove. Mas compreendo sua condição e 
espero que no seu Clã lhe tenham ensinado a conviver 
com as consequências das escolhas feitas em nome das tra‐
dições, pois é tudo o que você tem agora. — Um jovem 
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discípulo chama por Andyrá. — Tenho que ir. Pode ficar 
no templo o quanto precisar... Até breve! — O mestre se 
despede do amigo se inclinando um pouco, em sinal de 
respeito, Jove faz o mesmo, depois volta a meditar sob a 
sombra da cerejeira.

Na casa das jovens guerreiras, em Vênus, mais um 
ciclo1  começa. As meninas mais jovens estão no quintal, 
preparando tudo para o desjejum. Artemísia e Kiki ficaram 
responsáveis por buscar os ovos na granja, onde havia aves 
que lembravam as antigas galinhas da Terra.

— Vai beeeeem devagar... se essas aves acordarem, 
ficaremos sem ovos no desjejum e Petra vai nos castigar. — 
Kiki fala, quase sussurrando, enquanto as meninas entram 
em uma casinha que lembra um galinheiro, mas bem mai‐
or. As aves ainda dormem. Os ovos ficam em ninhos pró‐
ximos a elas.

Kiki carrega um cesto e começa a enchê-lo com 
ovos, Artemísia faz o mesmo, observando aquelas aves 
grandes, algumas quase do tamanho dela. Quando os ces‐
tos então cheios, Kiki faz sinal para que as duas saiam do 
lugar. As meninas saem nas pontas dos pés. 

Já do lado de fora da casinha, Artemísia sorri para 
Kiki, mas antes que a menina possa sorrir de volta é inter‐
rompida por um espirro. Artemísia se assusta, as aves acor‐
dam fazendo muito barulho.

— Coooorre!!!! — Kiki corre à frente, desesperada. 
Artemísia corre também, mas uma ave vem em sua dire‐
ção.

Artemísia grita e quase não vê quando uma das me‐
ninas surge, instantaneamente, perto dela e leva o cesto 
com os ovos. Antes que a ave atropele Artemísia, Petra 
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atravessa o animal com sua espada e joga a menina para 
outra garota, que está do lado de fora do cercado da gran‐
ja. Petra acalma as aves e as leva para o outro lado, para se 
alimentarem, depois retorna e pede a algumas meninas que 
cuidem da ave morta.

— Preparem a carne dela pro almoço. — Petra diz a 
três meninas, depois segue até Artemísia, que assistia a tu‐
do. — E você, novatinha... vá ajudar Kiki com os ovos, lá 
na cozinha. — Petra faz sinal com a cabeça para a outra 
guerreira, para que ela entregue o cesto com os ovos para 
Artemísia. — Vamos, suas molengas... temos muito o que 
fazer hoje! — A guerreira fala de forma firme.

Artemísia alcança Kiki na entrada da cozinha.
— Petra acha que a culpa foi minha... — A menina se 

irrita.
— Não se preocupe, Petra está com ciúmes de você 

porque Yby será sua guardiã, só isso. 
— Por isso ela tá tão irritada, hoje?
— Não. Petra tá irritada porque foi sorteada pra cui‐

dar da casa enquanto as irmãs mais velhas saíram em mis‐
são.

— Missão.... — Artemísia não completa a frase.
— Sim... missão mercenária. A partir dos dezesseis 

anos todas vamos para as missões, até lá, ficamos aqui, to‐
mamos conta da casa e somos treinadas a partir dos treze. 
Sempre que há missões, as mais velhas sorteiam quem fica‐
rá por aqui, pra que tudo fique em ordem e pra cuidar da 
proteção da casa. Essa missão, pra qual as irmãs foram, é 
uma missão bem perigosa, em uma base de mineração per‐
to do nosso planeta... Petra queria muito ir, segundo ela, 
pra provar seu valor, mas, na verdade, ela queria provar 



19

pra Yby que pode ser discípula dela, enfim... — Artemísia 
fica pensativa.

— Meu pai também era mercenário... — Artemísia 
comenta com tristeza. Os olhos de Kiki brilham.

— Era um grande guerreiro? Qual era a Casa dele?
— Ele era... era de um grupo diferente... só de ho‐

mens. — Artemísia fica incomodada com o assunto e co‐
meça a tirar os ovos do cesto e colocá-los em uma tigela. 
Kiki percebe o constrangimento da amiga e tenta mudar o 
foco da conversa.

— Aqui também só tem mulheres... — Kiki sorri.
— É verdade! — Artemísia sorri. — E por que só há 

mulheres nessa casa?
— Isso é coisa da Yby. O que sei é que ela e Dandara 

faziam parte da mesma casa de mercenários, a maioria de‐
les eram órfãos, como por aqui, mas lá havia homens e 
mulheres. Após uma missão, Yby decidiu visitar a Terra e, 
lá, parece que ela se encontrou com um grupo estranho, só 
de homens, que foi responsável pela morte de sua mãe...

— Os homens mataram a mãe dela?
— Pelo que entendi, sim... A mãe de Yby fazia parte 

de um grupo que acreditava ser descendente de uma Na‐
ção muito antiga, só de mulheres. Essas mulheres eram 
guerreiras muito temidas em seu tempo e tinha uma lenda 
aí que não me lembro, só sei que elas eram importantes e o 
grupo do qual a mãe de Yby fazia parte morreu por acre‐
ditar nessa lenda... e quando ela voltou da Terra, decidiu 
honrar a memória da mãe criando uma Casa de mercená‐
rias. Como Dandara era sua melhor amiga, ela a ajudou 
nisso. 

— Que história! — Kiki balança a cabeça para cima e 
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para baixo, concordando. — E por que Yby me escolheu 
pra ser discípula dela?

— Vocês duas têm traços físicos semelhantes, talvez 
ela veja em você uma descendente dessas guerreiras anti‐
gas, sei lá... — Kiki coloca alguns ovos em uma panela 
grande, cheia de água. — Vamos logo preparar esses ovos 
antes que Petra fique mais brava ainda...

Artemísia olha pela porta da cozinha e vê Petra, um 
pouco distante, dando ordens, irritada.
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Capítulo 1 – Parte 3

Centauro

Uma mercenária entra no quarto de Dandara, que 
decidiu cochilar até que a nave chegasse ao seu destino. 

— Dandara... Centauro não quer dar permissão pra 
que a gente pouse. — A segunda capitã da nave tira o 
manto que cobre o seu rosto.

— Onde está Yby?
— Yby já está na base. Ela chegou antes de nós. Pe‐

gou uma das naves de ataque e...
— Tá, tá, tá... — A guerreira se levanta. — Vamos lo‐

go resolver isso.
Dandara segue, bocejando e se espreguiçando, até a sala de 

controle da nave Atlântida. Ela se senta na cadeira de comando.
— Aqui é Dandara. Solicito permissão para aportar 

com a Atlântida imediatamente. — A mercenária está so‐
nolenta e esfregando o rosto.

— Permissão negada. — Uma voz masculina responde.
— Chame seu superior, rapaz, e não me faça perder 

mais tempo. 
— Eu sou o líder da rebelião em Centauro. Nenhuma 

nave mercenária vai pousar aqui. — O homem diz, irritado.
— Droga! — Dandara dá um soco na mesa de con‐

troles. – Vamos pousar de qualquer jeito.
— Hahahaha... isso eu quero v.... — A voz do homem é 

interrompida. São ouvidos alguns gritos, então a comuni‐
cação é reestabelecida. 



22

— Podem pousar...  e venham logo, esses rebeldes são 
muito chatos, não tô com paciência pra matar tanta gente insu‐
portável sozinha. — Yby fala da base.

— Já estamos a caminho. — Dandara responde sor‐
rindo.

Desde que a humanidade migrou para o Espaço 
eram frequentes as rebeliões por todo o Sistema Solar, que 
ficou conhecido como Sistema Apolo. 

Grande parte da população pertencia à classe média e 
essa classe vivia relativamente bem, em planetas como 
Marte e Vênus ou nos satélites naturais, como Europa, de 
Júpiter, e Titã, de Saturno.

Mas a classe mais baixa padecia nas bases artificiais de 
exploração de recursos naturais, pequenos planetas artificiais, 
onde trabalhadores viviam de forma precária. Nessas bases, os 
conflitos e rebeliões eram mais frequentes que nas demais re‐
giões e as tropas do Governo não conseguiam lidar, sozinhas, 
com tanta gente insatisfeita, assim, os grupos de mercenários 
sempre eram requisitados para resolver tais conflitos. 

Os maiores conflitos, geralmente, eram resolvidos 
pelo Clã, que já tinha tradição em missões mercenárias, 
desde o tempo em que a humanidade ainda vivia na Terra. 
O Clã era chamado diretamente pelo Governo para resol‐
ver esses conflitos mais complexos, que geravam mais lu‐
cro. Os grupos menores de mercenários ficavam com os 
conflitos menos significantes, que geravam lucro menor, 
assim, não era raro o confronto entre grupos do Clã e de‐
mais grupos de mercenários que tentavam se sobressair. 

Havia outras missões também, missões que não aten‐
diam as necessidades do Governo ou de grupos politica‐
mente corretos. Eram missões lideradas por piratas, que 
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tentavam roubar as rotas dos Comerciantes Tradicionais 
de Apolo ou missões lideradas por conspiradores, que ten‐
tavam tomar o poder em algum planeta. O Clã não aceita‐
va esse tipo de missão, devido aos seus acordos com o 
Governo, e os grupos menores só as aceitavam se lhes 
trouxessem muitas vantagens, pois o risco de prisão ou ba‐
nimento do Sistema era muito grande. 

O risco de morte não assustava nenhum mercenário, 
seja do Clã ou não, então, o Governo não perdia tempo 
com penas de morte para tais guerreiros. Mas a prisão ou o 
banimento eram riscos que nenhum deles queria correr em 
troca de pagamentos comuns. 

A missão na base Centauro foi uma oferta do minis‐
tro responsável pelas bases nos arredores de Vênus. Ele deu 
preferência para grupos mercenários locais. Yby nem pen‐
sou muito para aceitá-la. 

A Atlântida pousa. No porto ainda há muita confu‐
são. Alguns grupos mercenários já estavam no local. O lí‐
der da casa de Kûara se aproxima para conversar com 
Dandara.

— Como está a situação, Kamikia? 
— Yby liderou um grupo até a sala de controle do 

porto, mas lá só havia drogados. Ainda não encontramos 
os líderes da rebelião... se é que esse caos tem algum tipo 
de líder. — Os dois riem.

— Vocês já foram até o prédio do Ministro? 
— Sim. Os rebeldes já tomaram toda a base... os ho‐

mens do Governo não estão mais aqui desde que o Minis‐
tro desse setor nos convocou. — O guerreiro chama por 
outro mercenário. — Malik tem uma teoria... — Kamikia 
comenta, enquanto Malik se aproxima.
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— Acredito que os líderes estão nos esgotos. — Malik diz.
— Putz! Justo nos esgotos? — Dandara faz cara de 

nojo.
— Ei... não fique assim. Vai ser divertido! — Kamikia 

passa o braço por trás dos ombros de Dandara. Os dois se‐
guem à frente, abraçados, Malik vai de encontro às demais 
mercenárias, que descem da Atlântida, para lhes informar 
os detalhes da missão.

As bases de exploração não são muito limpas na su‐
perfície, nelas há sempre mal cheiro e sujeira por toda par‐
te. Nos esgotos, além dos dejetos e do cheiro insuportável, 
há também pequenos animais peçonhentos, alguns deles 
são mortais, pois atacam com ácidos que causam efeitos 
terríveis no corpo humano, como a paralisia total, infecção 
no sangue ou queimaduras irreparáveis. 

— É muito injusto... enquanto estamos nesse lugar 
horrível, Yby se diverte com sua espada na superfície. — 
Dandara comenta, enquanto anda devagar pela galeria no 
esgoto.

— Pare de reclamar e concentre-se em encontrar es‐
ses líderes rebeldes, assim poderemos sair logo daqui. — 
Kamikia diz.

Nos esgotos, os mercenários usam roupas especiais, 
incluindo um capacete para respirar, ter boa visão no escu‐
ro e se proteger do ataque de animais perigosos.

— Malik! — Dandara chama pelo guerreiro, enquan‐
to olha para os dois túneis à sua frente. 

— Vamos pela esquerda. — Malik observa o mapa no 
visor holográfico gerado por seu bracelete. — Há movi‐
mentação bem perto, acredito que sejam eles.

— Ou é só a bela fauna dos esgotos... — Kamikia 
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sorri. Malik balança a cabeça em sinal de reprovação para 
o tom debochado do amigo.

— Vamos logo. — Dandara segue à frente do grupo, 
segurando uma arma a laser. 

Após andar um pouco, o grupo chega bem perto do 
local indicado no mapa de Malik, e todos se movimentam 
discretamente.

— Vejam! Uma escada... — Dandara diz, sussurran‐
do. Malik faz sinal para o grupo seguir adiante. Kamikia 
pede para ser o primeiro a subir as escadas feitas de metal 
cravado na parede. Elas levam para dentro de um túnel es‐
treito.

Um a um os mercenários vão subindo as escadas 
dentro do túnel. Kamikia chega ao final dele e percebe que 
está em uma sala bem pequena. Ele vê uma porta à sua 
frente, então espera mais pessoas do grupo subirem antes 
de abri-la. Dandara fica apreensiva.

— Eles já devem saber que estamos aqui. — Dandara 
olha para um ponto luminoso azul, no alto da parede onde 
está a porta.

— Vamos logo, então. — Kamikia chuta a porta, com 
a ajuda de Malik, e joga uma bomba de gás dentro da sala. 
Vários tiros são disparados de dentro. Quando os tiros pa‐
ram, os mercenários entram.

— Não há ninguém aqui. — Dandara comenta.
— Vejam! — Malik diz. Todos seguem para uma 

porta entreaberta. 
Kamikia é o primeiro a passar pela porta, alguém o 

derruba com uma barra de metal e foge. Dandara passa por 
cima de Kamikia e acerta a perna do fugitivo, que cai no 
chão. A mercenária se aproxima dele.
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— Onde estão os outros? — Dandara pergunta.
Malik não espera a resposta do homem, segue para 

um buraco à esquerda e pula nele, sem pensar duas vezes. 
Outros mercenários o seguem. Ao cair, Malik está nova‐
mente sobre os dejetos dos esgotos. Ele vê um vulto à di‐
reita. Mais cinco mercenários caem do buraco e o 
acompanham.

Um grito é ouvido. Os mercenários se apressam, en‐
tão veem um homem, paralisado no chão, sendo atacado 
por um aracnídeo de aproximadamente trinta centímetros. 
Malik acerta o animal com um tiro de laser, depois olha 
em seu mapa. Não há ninguém por perto. O mercenário 
decide retornar para o local onde os rebeldes estavam.

Após vasculharem o esconderijo nos esgotos, o gru‐
po liderado por Dandara e Kamikia retorna para a superfí‐
cie. Eles levam o prisioneiro até o porto, onde Yby os 
aguardava.

Yby conseguiu as informações que precisavam, com 
o homem que Dandara mobilizou nos esgotos, e os mer‐
cenários capturaram todos os líderes rebeldes. Após pren‐
derem os líderes, Kamikia entrou em contato com o 
Ministro, representando os mercenários. Tropas do Go‐
verno foram enviadas para impor a ordem na base nova‐
mente. Os líderes rebeldes foram levados para uma base 
prisional, onde aguardariam julgamento em regime fecha‐
do. Os trabalhadores retomaram seus postos e os mercená‐
rios foram liberados, após receberem o pagamento. Toda a 
missão levou dois dias.

— Nem acredito que vamos pra casa! — Dandara diz, 
na nave.

— Quem disse que iremos pra casa? — Yby comenta. 
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— A governadora de Europa solicitou nossa presença por lá.
— Europa? 
— Sim. Descansem, meninas... temos uma longa via‐

gem pela frente. — Dandara dá de ombros. 

Na Casa de Yby as meninas treinam na arena. Arte‐
mísia está na arquibancada e assiste ao treino, na companhia 
silenciosa de outras duas novatas. Petra se aproxima, irritada, 
passa pela arquibancada e segue até o centro da arena.

— A Atlântida retornará daqui a três semanas. — Pe‐
tra informa.

— Mas não chegariam hoje? — Naomi, uma das ge‐
nerais, pergunta.

— Sim. Dandara informou que houve uma alteração 
de última hora na rota. — Petra mantém seu perfil sério. — 
Continuem com os treinos.  No próximo ciclo as novatas 
irão ao mercado. Elas terão que esperar o retorno de Yby e 
Dandara para indicar lições a elas, enquanto isso... — Petra 
olha para Artemísia. — elas serão úteis de alguma forma. — 
Artemísia olha de volta para Petra enquanto ela sai da arena.

Quando Petra já está fora da arena, Artemísia volta a 
observar as jovens guerreiras em treinamento. Ela se lem‐
bra de como era a vida no Clã e percebe que o mundo em 
que cresceu era totalmente diferente do mundo fora dos 
portões dourados de sua cidade natal. 

Artemísia se lembra do dia em que entrou na sala sa‐
grada de sua família e ousou empunhar a Espada Ancestral; 
os gritos de seu pai e as maldições proferidas por ele ainda 
ecoavam dentro da cabeça da menina. Uma mágoa pro‐
funda toma conta do coração dela e uma semente de ódio 
começa a brotar em seu peito.
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Capítulo 1 – Parte 4

Soldados do Clã

Após o desjejum, Kiki ficou encarregada de levar as 
novatas ao mercado. Elas deveriam comprar os itens que es‐
tavam em falta na despensa da casa. Artemísia tentou argu‐
mentar para não ir, pois ainda temia ser perseguida por 
soldados do Clã, mas como ocultava sua verdadeira história, 
não conseguiu encontrar argumentos que convencessem 
Petra a deixá-la ficar. Petra imaginou que Artemísia estives‐
se com preguiça de ir ao mercado, então lhe deu mais uma 
tarefa, comprar tecidos para a confecção de roupas para as 
novatas. Assim, Artemísia se juntou a Kiki e mais três meni‐
nas, que seguiram para o mercado, no centro de Abaeté.

A Casa de Yby é uma espécie de fazenda, uma verda‐
deira clareira em meio a uma mata fechada. As meninas mais 
jovens gostam de brincar, subindo nas árvores; Artemísia 
prefere observar os treinos, na arena, forma como Yby chama 
o grande pátio construído para as lições de Artes Marciais.

Após atravessar um estreito caminho entre as árvores, 
as meninas chegam até a estrada de terra que leva à peque‐
na vila que antecede o centro da cidade. Elas fazem uma 
longa caminhada antes de chegar à velha rua de pedras re‐
tangulares, a mesma em que Dandara encontrou Artemísia 
pela primeira vez.

Ao chegar na vila, Artemísia tem um mal pressenti‐
mento e fica mais calada do que de costume. Kiki percebe 
a mudança, mas não pergunta nada.
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— Meninas! Acho melhor a gente se dividir... assim fare‐
mos as compras mais rápido. — As três novatas gostam da ideia.

— E onde a gente vai se encontrar, depois das com‐
pras? — Uma das meninas pergunta.

— Eu vou com Artemísia comprar os grãos, os condi‐
mentos e os tecidos; vocês três compram os produtos de higi‐
ene pessoal, de limpeza e os doces; depois nos encontramos 
no armazém pra comprar os itens mais pesados e alugamos 
um drone pra levar tudo até a casa. — Todas concordam. Ki‐
ki passa alguns créditos para o bracelete de uma das meninas 
do outro grupo. — Então, vamos... quero chegar em casa an‐
tes do almoço. — Os dois grupos se separam. 

Kiki e Artemísia vão escolher os grãos nas barracas. 
A garotinha ruiva solicita que as sacas sejam levadas para o 
armazém, o dono já está acostumado a receber as merca‐
dorias da casa de Yby e já sabe que as meninas passariam lá 
por último, para finalizar as compras.

Enquanto Kiki se distrai, conversando com um co‐
merciante, Artemísia vê soldados do Clã se aproximando. 
Ela entra em pânico, Kiki não percebe. Sem dizer nada, 
Artemísia cobre a cabeça com o capuz de seu manto e se‐
gue para a loja mais próxima.

Kiki se vira, para pedir a opinião de Artemísia, e per‐
cebe que sua amiga não está mais perto dela. A ruivinha 
olha para todos os lados, então vê a menina, com o capuz 
na cabeça, entrando na loja. Kiki pede um momento ao 
comerciante e sai correndo, mas tromba em um homem. 
Os dois quase caem.

— Ei, pirralha! Preste atenção por onde anda. — O 
homem diz. Kiki mostra o dedo do meio para ele e sai 
apressada. O homem fica irritado, mas ao se mover para ir 
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atrás da menina, uma voz feminina chama por ele.
— Arûara! Não temos tempo pra brincadeiras. — 

Uma mulher muito bonita diz. O homem deixa Kiki em 
paz e segue o seu caminho.

Dentro da loja, Artemísia está parada diante de algu‐
mas mercadorias, mas seu olhar parece distante.

— Ei! — Kiki coloca uma mão sobre o ombro direito 
de Artemísia, que fecha os olhos e suspira fundo. — O que 
foi? Não está se sentindo bem?

— Eu não devia ter vindo... — A filha do Clã fica 
mais pálida ainda.

— Pode confiar em mim... o que está acontecendo? 
— Kiki pergunta solidariamente. Artemísia decide contar.

Kiki ouve a história da amiga. Artemísia conta tudo 
sobre a forma como ficou sozinha no mundo. Conta sobre 
a pena de morte, imposta pelas tradições do Clã a quem 
desobedece regras seculares, como a de ser negado o acesso 
às salas sagradas a todas as mulheres. Artemísia fala sobre o 
dia em que sua mãe tirou a própria vida deixando-a entre‐
gue à sorte e sobre o seu sequestro, nesse mesmo dia.

— Puxa! E eu pensando que minha vida é difícil... — 
Kiki comenta, meio chocada. — E quem te sequestrou? 
Pra onde te levaram?

— Isso já não importa, Kiki. Dessas pessoas eu conse‐
gui fugir, mas dos soldados do Clã não há fuga. Sei que 
um dia eles vão me achar e...— Kiki interrompe Artemísia.

— Não! Eles jamais irão te encontrar. Não conte es‐
sa história pra mais ninguém na casa; Yby pode não que‐
rer você por perto, por isso... Mas todas nós iremos te 
proteger, mesmo que só eu saiba sua verdadeira história. 
— A ruivinha sorri. Artemísia sorri de volta. — E quando 
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foi que tudo isso aconteceu?
— Há seis meses. — Artemísia diz com pesar.
— Seis meses? Puxa! Você é muito forte... Fique aqui. 

Vou lá fora ver se os soldados já foram embora, então con‐
tinuaremos nossas compras. — Kiki sai da loja. Artemísia 
se sente aliviada por ter compartilhado sua história com al‐
guém e por sentir que pôde encontrar uma verdadeira 
amiga na Casa de Yby. — Kiki retorna à loja. — Venha lo‐
go! Eles foram para o outro lado. 

As duas saem apressadas da loja, ao virarem uma es‐
quina, os soldados do Clã aparecem novamente, agora, 
com um comandante loiro seguindo à frente deles. O co‐
mandante entra na loja onde estava Artemísia.

— Meu caro Jove! A que devo a honra de sua presen‐
ça em minha loja? — O dono da loja diz, do outro lado do 
balcão. Jove tira o capuz da cabeça, fazendo com que seus 
olhos azuis brilhem como joias.

Kiki e Artemísia conversam, enquanto seguem para 
o armazém.

— Por que não há adultos na Casa, Kiki?
— É assim em todas as Casas mercenárias. Sempre 

que alguém faz 21 anos terrestres, deve seguir seu próprio 
caminho, faz parte do treinamento. Alguns mercenários 
adultos retornam às suas Casas de origem pra treinar os 
veteranos, mas há todo um ritual pra isso e há o tempo 
certo também. — A menina olha para a entrada do arma‐
zém. — Veja, as novatas já estão esperando por nós!

As meninas concluem a tarefa do dia. Elas alugam 
um drone aéreo, que leva as mercadorias até a Casa, então 
retornam pela estrada de terra, correndo, rindo e fazendo 
brincadeiras próprias da idade. Artemísia se sente feliz.
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Capítulo 1 – Parte 5

Sucessora

— Da próxima vez, você fará o serviço sujo, Yby. — 
Dandara diz, dando gargalhadas, enquanto as guerreiras 
contam as aventuras das últimas missões para as meninas 
que ficaram na casa. Elas estão almoçando, em uma grande 
mesa, em uma varanda nos fundos da casa, perto da porta 
da cozinha.

— Hahaha... queria ver sua cara dentro daqueles es‐
gotos nojentos. — Yby debocha de Dandara, todas riem. 
Artemísia ouve, maravilhada, as histórias das veteranas. — 
Ei, Artemísia! Hoje mesmo começa o seu treinamento. — 
Os olhos de Artemísia brilham com a notícia.

— Hoje! — Artemísia fica alegre. A líder da Casa faz 
sinal positivo com a cabeça, sorrindo. As mercenárias con‐
tinuam relatando suas histórias, enquanto terminam o al‐
moço.

Após o descanso, depois do almoço, Artemísia veste 
o traje de treino, para ir para a arena, de acordo com as 
instruções de Yby. Kiki ri ao ver Artemísia com o traje, 
pois na casa não havia roupas para o tamanho dela.

— Hahaha... Parece que pegou as roupas da Petra! — 
A ruivinha comenta olhando Artemísia com o traje claro, 
formado por uma calça larga, que na jovem discípula ficou 
maior que de costume, e camisa justa, que ficou um pouco 
larga, parecendo um pijama. Artemísia fica séria.

— Não ria, Kiki... nunca pensei que Yby um dia 
treinaria novatas tão jovens... — Dandara chama a atenção 
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da menina. — Por isso não há roupas de treino que se ajus‐
tem ao tamanho de Artemísia, mas vou providenciar rou‐
pas adequadas pra ela. — Dandara sorri e olha para 
Artemísia, a menina olha de volta, também sorrindo.

Na arena, Yby já esperava pela discípula. Artemísia 
atravessa o grande pátio, com o chão coberto por um piso 
de pedra clara. O pátio da arena tem uma pequena arqui‐
bancada de três patamares em semicírculo, em um dos 
cantos, e no lado oposto à arquibancada há uma pequena 
área, também em semicírculo, coberta por telhas, onde 
ficam as armas e demais acessórios para os treinos. 

— Vá escolher sua arma. — A mestra indica a peque‐
na área com a mão estendida. Artemísia segue para o local 
indicado.

Na área, Artemísia passa, devagar, pelos machados, 
pelas lanças, pelas boleadeiras, pelos chicotes... sempre ob‐
servando bem as armas, então para diante das espadas. Yby 
se aproxima.

— Hum... vejo que escolhi bem a minha sucessora! — 
A jovem mestra fala com um sorriso enigmático. Artemísia 
se assusta e sai de seu curto transe diante das espadas.

— Sucessora? 
— Vamos, menina... escolha a sua arma.
Artemísia pega uma espada pesada demais para a sua 

idade. Ao tirá-la do suporte, o peso da arma faz a lâmina ir 
ao chão. Yby ri, então pega uma espada menor.

— Vamos com calma... comece com essa. — Yby pe‐
ga a espada grande da mão de Artemísia e a entrega a es‐
pada menor. — Quando tiver força o suficiente você 
poderá usar essa. — A guerreira gira a espada no ar e de‐
pois a coloca novamente no suporte.
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Algumas novatas, incluindo Kiki, vão para a arquibanca‐
da assistir ao treinamento. A maioria das novatas só começava a 
treinar após os treze anos terrestres, algumas começavam aos 
doze, mas Artemísia era a única, até então, a começar um trei‐
namento precoce, aos onze anos terrestres. 

Enquanto segue para o centro da arena, Artemísia vê 
Dandara passando com um grupo de guerreiras, dentre elas 
está Petra. Todas seguem para a mata, logo após o pátio. 

— Essas são as arqueiras. Dandara as treina. — Yby 
explica ao observar a curiosidade de Artemísia. — Elas vão 
para uma clareira depois das árvores.

— Também vou aprender a usar o arco? 
— Isso vai depender do seu desempenho na arena. Se 

passar nos primeiros desafios, ano que vem poderá aprender 
a usar o arco. — Yby apressa o passo à frente de Artemísia.

Mestra e discípula se posicionam no centro da arena.
— Antes de empunhar a espada, quero que você fe‐

che os olhos e limpe a sua mente. — A mestra se posiciona 
de frente para Artemísia, com as mãos para trás. A menina 
obedece. — Tente se concentrar na minha voz. Sinta o 
vento soprando no seu rosto, brincando com seus cabelos 
e com suas roupas. Sinta o calor do Sol envolvendo todo o 
seu corpo. — Artemísia consegue se concentrar nas pala‐
vras da mestra. — Agora busque em sua memória um mo‐
mento marcante, um momento em que você sentiu a força 
vital ativa em seu corpo. — A menina se lembra do dia em 
que empunhou a Espada Ancestral, na sala sagrada da casa 
se seu pai. Yby sente uma vibração intensa vinda de sua 
discípula e sorri. — Agora empunhe a espada.

De olhos fechados, Artemísia empunha a espada como 
se fosse uma guerreira experiente. Um vento forte sopra. As 
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novatas se olham, admiradas com a cena. Kiki sorri, orgu‐
lhosa da amiga. Uma sombra se aproxima de Yby.

— Agora entendi por que os Antigos me trouxeram 
de volta ao lar hoje! — Uma voz feminina diz.

— Você veio pelas mais velhas, Boadicéia, Artemísia é 
tarefa minha. — Yby olha para a velha amiga que retornou 
para treinar as guerreiras mais experientes da Casa. Boadi‐
céia, uma mulher jovem, bonita, de pele clara e cabelos ver‐
melhos, sorri para Yby e abaixa levemente a cabeça, em 
sinal de respeito, então sai da arena, de forma imponente, 
com seus trajes claros e seu manto cor de pérola. 

— Quem é ela, Kiki? — Uma das novatas pergunta.
— Ela é Boadicéia. Há três anos terrestres ela com‐

pletou vinte e um e teve que deixar a Casa. Parece que ho‐
je retornou pro ritual que fará dela uma mestre mercenária 
e então ela treinará as mais velhas.

— Ela vai ficar aqui, com a gente?
— Sim, vai ficar por um ano, aqui em Vênus, depois 

estará livre novamente, pra ir pra onde quiser. — Kiki vol‐
ta sua atenção para o centro da arena. — Veja, Artemísia 
abriu os olhos.

Artemísia abre os olhos, mas não vê Boadicéia se 
afastando, já ao longe, a atenção da menina está toda na 
espada em suas mãos, que ela segura como se já fosse ínti‐
ma da arma. Yby continua a orientá-la.

— Muito bem, criança... agora quero que você se 
sente, coloque a espada em sua frente e a observe bem, em 
cada detalhe. Tente se conectar com ela... 

A arena fica no lado esquerdo da grande clareira 
ocupada pela Casa de Yby. Fora da arena a área é toda co‐
berta por grama. Boadicéia anda pela grama, em direção à 
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casa. No caminho, ela se encontra com Naomi.
— Seja bem-vinda, Boadicéia! Estou ansiosa para ser 

sua discípula... — Naomi diz, em tom fraterno. 
— Me sinto honrada por retornar a essa Casa, Nao‐

mi! — A guerreira veterana sorri. — Quem é a discípula de 
Yby?

— É Artemísia. Foi encontrada na rua por Dandara. 
Assim que pôs os olhos nela, Yby já a admitiu como discí‐
pula... isso irritou muito a Petra. 

— Petra... Yby nunca a aceitará como discípula, você 
sabe, né!

— Sei... mas, vamos! Você deve estar com fome. Va‐
mos entrar e comer alguma coisa, enquanto conversamos 
sobre o ritual.

Na clareira, Dandara treina as arqueiras. Flechas de 
energia atingem seus alvos. Algumas novatas sentem difi‐
culdade em controlar o arco. Dandara, pacientemente, en‐
sina a cada uma delas, enquanto Petra desconta toda a sua 
frustração em flechadas certeiras, que se sobrepõem rapi‐
damente sobre o alvo distante, à sua frente. Dandara ob‐
serva a fúria de Petra, com preocupação.
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Capítulo 1 – Parte 6

Boa leitura

Após definir os detalhes do ritual com Naomi, Boa‐
dicéia segue para a mata, para meditar, enquanto aguarda a 
noite chegar. Na décima oitava hora do ciclo, Yby convo‐
ca as guerreiras mais velhas para explicar os procedimentos 
e montar o altar na clareira, onde as arqueiras treinam. So‐
mente Boadicéia e as guerreiras com mais de dezesseis 
anos poderiam estar presentes no local, enquanto durasse o 
ritual. O ciclo escolhido foi o décimo terceiro no início da 
terceira longa noite do ano terrestre 1588, contado a partir 
do grande êxodo terráqueo. No sistema terráqueo de con‐
tagem do tempo, Vênus tem três longos dias e três longas 
noites em um ano.

Enquanto seguiam os preparativos na clareira, Arte‐
mísia jantava na companhia de outras meninas, na cozinha.

— Quando terminar o jantar, quero que se lave, vá 
para o seu quarto, meditar um pouco, e depois vá até a bi‐
blioteca e escolha um livro. Leia até chegar o sono. — Yby 
diz à Artemísia.

— Que tipo de livro devo ler?
— Há milhares de livros à sua disposição nos arqui‐

vos. Escolha um tema que te chame atenção e então deixe 
sua intuição te guiar. — Yby segue para a porta. — Iremos 
agora para a clareira, cuide das meninas, Kiki, não permita 
que ninguém nos siga. — A mercenária sai pela porta jun‐
to de Petra e Naomi.

— Sim, Yby! — Kiki responde.
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Na clareira, Dandara termina de posicionar o último 
cristal, que, junto de mais doze, ilumina o local. Quando 
Yby se aproxima de Dandara, Boadicéia surge, de trás das 
árvores, e se posiciona no centro do círculo criado com os 
cristais. As guerreiras, todas usando trajes leves e de cor 
clara, ficam em silêncio, observando, com respeito, a nova 
mestra mercenária no centro de tudo.

Boadicéia fecha os olhos. Inspira e expira algumas 
vezes. O brilho dos cristais começa a oscilar. A mestra en‐
tra em transe e os cristais brilham forte, todos juntos, com 
a mesma intensidade. As guerreiras fecham os olhos.

Após alguns segundos, o brilho dos cristais volta ao 
normal e Boadicéia desperta. As guerreiras abrem os olhos 
e ficam atentas. Yby se aproxima da mestra e olha nos 
olhos dela. As pupilas das duas se dilatam, Yby se curva le‐
vemente, em sinal de respeito, então dirige a palavra às 
guerreiras.

— Aquelas que eu disser o nome, venham para den‐
tro do círculo. — Yby fala com voz firme. — Matsu... Mi‐
ko... Laura... Kany... — Enquanto a mercenária diz os 
nomes, as guerreiras seguem para dentro do círculo. Antes 
de revelar o quinto nome, Yby observa as guerreiras, que 
estão apreensivas. — ... e Petra. — Petra se assusta com a 
convocação, ela sabe que, ao ser escolhida por Boadicéia, 
jamais seria discípula de Yby, como sempre quis. Quando 
Petra chega ao centro do círculo, Yby se afasta.

— Cinco são os elementos sagrados... cinco serão 
minhas discípulas e caberá a elas compartilhar com a Casa 
de Yby tudo que lhes for ensinado.  Agora vocês partirão 
comigo nessa jornada rumo ao conhecimento que me foi 
permitido compartilhar, assim, ficarão aos meus cuidados 
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por um ano e, nesse tempo, ninguém saberá onde encon‐
trá-las. Se alguém quiser desistir, esse é o momento. — A 
mestra aguarda um instante. Ninguém diz nada. — No 
próximo ano, na mesma data, suas guerreiras estarão de 
volta, Yby! — Boadicéia olha para a mercenária.

— Que todas possam retornar com saúde e mais for‐
tes do que deixam essa Casa hoje. — A líder da Casa diz. 
Boadicéia segue para a mata, ao fundo da clareira, levando 
junto suas novas discípulas, e o grupo desaparece em meio 
a escuridão.

Após meditar, Artemísia segue para a biblioteca, uma 
grande sala, cheia de assentos confortáveis e tapetes fofos 
no chão. Ao centro, um globo levita sobre uma base cilín‐
drica; a menina se aproxima dele.

— Lista de temas. — Artemísia diz. Uma pequena tela 
holográfica se forma. A jovem discípula vai passando, com 
o dedo, a lista com os temas dos livros, até que encontra 
algo que lhe chama a atenção. — Mitologia! — Uma nova 
tela holográfica, um pouco maior, aparece. Artemísia es‐
colhe um livro. — Mitologia dos povos antigos da Terra. 
— O globo gira e projeta imagens em um telão, na parede 
à frente da menina. — Portátil. — A grande tela holográfi‐
ca se apaga e uma pequena gaveta se abre na base da esfera; 
nela, a menina pega um fino bracelete, que ela logo coloca 
no braço. Uma tela holográfica surge, a menina segue para 
um canto da sala, com almofadas sobre um tapete. Artemí‐
sia se aconchega nas almofadas e começa sua leitura.   

As guerreiras retornam à casa pela porta da cozinha. 
Algumas vão se alimentar, mas a maioria segue para os 
quartos. Yby pega uma fruta e sobe, pela escada da cozi‐
nha, para o segundo andar. Dandara se senta à mesa.
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— Pensei que você e Yby se tornariam discípulas de 
Boadicéia... — Kiki comenta com Dandara.

— Eu e Yby já tivemos nossa iniciação, Kiki! Fomos 
iniciadas junto de Boadicéia e Kamikia, na Casa de Kûara. 
Ao final do tempo de iniciação, um ano, retornamos à 
nossa Casa, mas Boadicéia completou vinte e um, por isso 
teve que seguir seu próprio caminho, e, após nossa primei‐
ra missão depois da iniciação, Yby decidiu ir à Terra, onde 
recebeu a notícia triste da morte de sua mãe, o que a levou 
a criar esta Casa; como éramos muito amigas, ela me pediu 
ajuda e não recusei.

— Mas... então vocês são desertoras?
— Não... a situação foi apresentada ao líder da Casa, 

ele compreendeu e nos deu permissão para seguir em fren‐
te e dar início a uma nova Casa. Ele também permitiu que 
Boadicéia buscasse discípulos entre nossas guerreiras. Co‐
mo você sabe, dos cinco escolhidos, é necessário somente 
um para guiar os próximos cinco. Ano que vem, eu, Yby e 
Kamikia completaremos vinte e um, e um de nós deverá 
retornar à Casa de Kûara após três anos terrestres de mis‐
sões como guerreiros emancipados. Essa foi a condição 
imposta pelo antigo líder de Kûara, para que a Casa de 
Yby fosse criada.

— Entendi! — Kiki sorri. — Não vejo a hora de co‐
meçar a treinar...

— Sei que Artemísia tem a sua idade e que você deve 
se perguntar por que ela já começou a ser treinada e você 
só recebe lições teóricas, como a História e as regras das 
Casas, mas saiba que há situações que fogem às regras, co‐
mo foi o caso da criação desta Casa e... — Antes que Dan‐
dara complete a frase, Kiki a interrompe.
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— E Artemísia. Eu sei, não se preocupe, eu entendo 
que ela tem algo diferente e que o destino reserva cami‐
nhos diferentes pra cada um de nós. Eu sei esperar. — A 
menina sorri com sinceridade. Dandara sorri de volta.

— Vou dormir... o ciclo atual foi cansativo. — Dan‐
dara se levanta. — Bom descanso, Kiki! — A mercenária se 
afasta, indo em direção à escada da cozinha.

— Bom descanso, Dandara! 
Na biblioteca, Artemísia continua sua leitura sobre a 

Mitologia Antiga. O livro a prende ao ponto dela se es‐
quecer de ir dormir.
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Capítulo 1 – Parte 7

Os olhos do sábio

— DEFESA! — Naomi indica o movimento para as 
meninas que estão em treinamento na arena. São vinte jo‐
vens, com mais de treze anos, que começam a aprender a 
arte de lutar. Artemísia está entre elas. Todas obedecem as 
instruções, sem questionar. — FUGA! — Todas rolam uma 
vez no chão, então se levantam e ficam em posição de de‐
fesa. Kiki assiste ao treinamento, da arquibancada. Danda‐
ra se aproxima.

— Artemísia está evoluindo rápido!
— Está sim. Nem parece que só tem onze anos.  — A 

menina responde, sorrindo.
— Se continuar progredindo assim, provavelmente 

será Artemísia a sua guardiã... — Dandara pisca. Kiki fica 
feliz com a ideia.

Após alguns minutos, Naomi conclui a aula do dia.
— DISPENSADAS! — Naomi grita, do centro da 

arena. As meninas vão deixando o pátio, conversando bai‐
xo e se esticando, como se estivessem se espreguiçando. 
Artemísia vai para a arquibancada.

— Hoje não me saí muito bem no treinamento... — 
A filha do Clã coça a cabeça como se estivesse um pouco 
constrangida.

— Deixe de falsa modéstia, Artemísia... você sabe que 
se tornou a aluna preferida de Naomi! — Kiki sorri.

— Seu desempenho tem despertado a curiosidade das 
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outras Casas, também... — Dandara comenta. 
— Outras Casas? — Artemísia pergunta.
— Sim. Não só em Vênus... a menina prodígio de 

Yby já começa a ficar famosa entre as famílias mercenárias 
de Apolo. 

— Puxa! Mas o que eu fiz pra merecer essa fama? 
— Não é o que você fez, mas o que pode fazer, se 

continuar evoluindo no ritmo que está. Por isso todos 
querem acompanhar seu desempenho... e por isso você foi 
convidada para ir até a base Hipnos comigo. 

— Base Hipnos? A base agrícola? Onde há rios lindos 
e campos cultivados que parecem sem fim? — Kiki diz, 
maravilhada.

— Sim, Kiki! Essa mesmo. — Dandara sorri.
— Por Apolo! Lá tem todo tipo de fruta que existe! 

Lá também tem o maior mercado de doces de todo o Sis‐
tema! — Kiki saliva ao imaginar os doces e as frutas de 
Hipnos. Os olhos de Artemísia brilham. Dandara ri das 
meninas.

— Não se preocupe, Kiki, Artemísia vai trazer mui‐
tos doces pra você!

— Vamos, Artemísia, você precisa preparar suas coi‐
sas e anotar meus pedidos... venha logo! — A menina diz, 
enquanto desce da arquibancada e corre em direção à casa, 
arrastando Artemísia pelo braço. Dandara sorri; ao ver 
Yby se aproximando, ela se levanta e desce pelos degraus 
da arquibancada.

— Não poderei ir a Hipnos com vocês. Kamikia soli‐
citou uma reunião urgente com os líderes das Casas de 
Abaeté. 

— Do que se trata?
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— Ainda não sei... Você irá me representar em Hip‐
nos, já informei a ministra.

— Tudo bem, vou cuidar dos preparativos pra via‐
gem. Não levarei Naomi, você pode precisar dela por 
aqui. 

— Certo! Me mantenha informada sobre as questões 
de Hipnos. 

Dandara faz sinal positivo com a cabeça. Yby segue 
para o campo, onde ficam os veículos para circular em Vê‐
nus. Dandara segue para a casa.

Após pouco mais de uma hora terrestre os preparati‐
vos para a viagem já estão prontos. Na clareira, o coração 
de Artemísia bate mais forte quando ela vê de perto a 
Atlântida. 

— Está com medo, Artemísia? — Dandara pergunta.
— Medo... não. O que tô sentindo é uma emoção di‐

ferente... não sei explicar direito o que é. 
— Sente um frio percorrendo o seu corpo, o coração 

acelerando, as mãos frias... 
— Sim. Isso mesmo! — Dandara sorri.
— Não se preocupe. Logo você se acostuma. — 

Dandara segue para a entrada da nave, Artemísia segue a 
mercenária e as duas entram na Atlântida.

A pedido de Yby, Artemísia fica o tempo todo sob os 
cuidados de Dandara. A líder da Casa queria que Artemísia 
começasse a se familiarizar com a posição de comando e a 
conhecer todo o funcionamento da Atlântida. 

Em Hipnos, a ministra responsável pela base vai, pes‐
soalmente, receber Dandara, no porto.

— Sejam bem-vindas! — A ministra recebe Dandara 
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com um abraço, depois olha para Artemísia. — Então é es‐
sa jovem que tem chamado a atenção de todos, em Apolo? 
— A ministra sorri, olhando para Artemísia. A menina sor‐
ri de volta, meio constrangida.

— Artemísia é meio tímida! — Dandara sorri olhando 
para Artemísia, que fica mais constrangida com o comen‐
tário.

— Venha! Vamos dar um passeio por Hipnos... — A 
ministra passa o braço pelo ombro de Artemísia, com suas 
vestes suaves, com tecidos quase transparentes nas mangas 
longas. — Você não se importa, certo, Dandara? — Dan‐
dara sorri.

— De forma alguma, ministra!
— O governador do Cinturão a aguarda em minha 

sala. Os guardas a levarão até lá. — A ministra segue com 
Artemísia para um pequeno veículo. Dandara vai em dire‐
ção a um veículo maior, acompanhada por soldados do 
Governo.

A ministra leva Artemísia para conhecer os campos 
de cultivo, que ficam além das ruas metálicas da gigantesca 
base. O veículo, com tecnologia antigravidade, atravessa o 
limite entre o metal e a grama. Artemísia aprecia os cam‐
pos, com diversos tipos de verduras, legumes, grãos e ár‐
vores frutíferas, ao fim deles, há uma mata fechada. 

Na entrada da mata, a ministra para o veículo.
— Daqui iremos a pé. — A ministra sorri. — Há al‐

guém que quer te conhecer... — Artemísia sente, nova‐
mente, seu coração disparar, como no momento em que se 
aproximou da Atlântida. As duas seguem mata adentro.

Na sala da ministra, o governador do Cinturão 
aguarda por Dandara.
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— Obrigado por atender ao meu chamado, cara 
Dandara! — O governador, um homem magro, de pele 
clara, estatura média e que não aparenta mais que cin‐
quenta anos, se levanta da cadeira na mesa da ministra.

— Sempre às ordens, governador!
— Bem! O motivo de tê-la convocado para vir pesso‐

almente é que nosso sistema de comunicação foi invadido. 
Os técnicos estão tentando bloquear a invasão, mas ainda 
não é seguro usá-lo. — O homem olha para o seu bracelete. 
Dandara aguarda, calada. — A razão da invasão em nossos 
sistemas é um ataque que está sendo organizado para roubar 
as bases de exploração de minério no meu Cinturão.

— Dionísio! 
— Sim, Dionísio, esse maldito pirata libertino... — O 

governador fica irritado.
— Enfrentar as tropas de Dionísio não vai sair barato, 

governador!
— Eu sei, eu sei... mas créditos não serão problema, 

desde que esse maldito pirata seja banido do Sistema. Se 
morrer, ainda melhor...

— Me reunirei com as Casas e solicitaremos o auxílio 
dos emancipados. Em quatro ciclos estaremos no Cinturão. 

— Tomem cuidado com o sistema de comunicação, 
eles podem rastrear suas mensagens.

— Tomaremos precauções quanto a isso, governador! 
— Obrigado! 
Dandara sai do prédio e segue para o porto.

Após alguns minutos caminhando, Artemísia vê uma 
espécie de casa, ao longe.

— Aquela é a cabana. Morada de um grande sábio, 
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sempre que ele recebe um discípulo.
A cabana é uma casa, feita de material que se con‐

funde com as árvores. Ela tem o formato de um losango e 
fica acima do solo, pois usa tecnologia antigravidade. A 
ministra se aproxima, mas não bate à porta, ela passa dire‐
to, indo para o lado de trás da casa. Lá, um homem muito 
belo está ensinando um jovem a usar o arco de energia.

— Isso mesmo... continue mirando no centro do al‐
vo. — O homem diz ao jovem, depois vai ao encontro da 
ministra, que espera por ele a certa distância.

— Eis a mocinha, caro Hikari! — A ministra sorri, 
olha para o homem e, em seguida, olha para Artemísia.

— Artemísia! Seu nome já é conhecido por todos os 
sábios do Sistema, sabia? — Hikari fala com expressão pa‐
ternal. Artemísia sorri. A ministra observa os dois.

— Vou até a cabana, estou com sede! — A ministra se 
afasta.

— Não entendo... — Artemísia começa a falar, mas 
interrompe a frase.

— O que você não entende, Artemísia?
— Não entendo por que tanta gente, de repente, se 

interessa por mim... — Hikari se abaixa para que seus olhos 
fiquem no mesmo nível dos olhos da menina.

— Seu coração está endurecendo, mas sua verdadeira 
natureza não o deixará se petrificar totalmente... um dia 
você ouvirá uma voz que lhe indicará outro caminho, nes‐
se dia, estarei aqui, esperando por você. — O coração de 
Artemísia bate mais forte. A expressão paternal de Hikari 
dá lugar a uma expressão séria, como se ele tivesse se assus‐
tado com alguma coisa; isso o faz se erguer depressa e des‐
viar os olhos da menina. A respiração do mestre muda e 



48

ele não tira o olhar do chão. Artemísia o observa, sem 
compreender sua reação. A ministra chega.

— Obrigado por trazê-la aqui! — Hikari não olha 
para a ministra, ele se afasta, seguindo em direção ao seu 
discípulo. A ministra olha para o sábio se afastando, depois 
olha para Artemísia, como se tentasse compreender o que 
havia acontecido. 

— O que eu fiz? 
— Não se preocupe... os sábios são estranhos mesmo. 

— As duas se olham. — Vamos, ainda dá tempo de irmos 
ao mercado comprar alguns doces. — A ministra pisca.

Quando saem dos campos e chegam ao solo metálico 
da base, Artemísia recebe uma mensagem de Dandara, na 
pequena tela holográfica em seu bracelete, que recebeu 
quando começou o seu treinamento com Naomi.

— Me desculpe! Dandara solicita que eu vá para a 
Atlântida, imediatamente.

— Tudo bem... da próxima vez que vier a Hipnos, te 
levo ao mercado! — As duas sorriem.

Artemísia é a última a embarcar na Atlântida. A nave 
deixa o porto de Hipnos. No quarto de Dandara, a menina 
encontra muitos doces.

— Encontrei a lista de Kiki, pedi a uma das meninas 
que comprasse, junto com a lista de Yby. Sua amiga não se 
zangará com você. — Dandara entra no quarto.

— Obrigada, Dandara!
— O que a ministra queria com você? — Artemísia 

conta sobre o passeio nos campos e sobre o sábio Hikari. 
— Hum... Yby vai gostar de saber disso. Agora vá para o 
seu quarto, precisamos descansar antes de chegar a Vênus.
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Artemísia se despede da guerreira e segue pelos cor‐
redores da Atlântida, até o quarto que divide com três 
mercenárias. A menina vai dormir, ao fechar os olhos, vê 
as pupilas do sábio, como se fossem buracos negros sugan‐
do a sua alma.
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Capítulo 1 – Parte 8

Nas ruas

O motivo que levou Kamikia a convocar uma reu‐
nião com os líderes das Casas era um grande segredo do 
governo de Vênus. Segundo um dos cientistas do governo 
venusiano, que paga uma dívida com Kamikia comparti‐
lhando com ele informações importantes, um número res‐
trito de ministros e cientistas estavam alarmados com a 
notícia de que Vênus entraria em colapso em poucos anos 
terrestres, talvez o planeta ainda se sustentasse relativa‐
mente estável por mais algumas décadas, mas não mais que 
isso. A razão dessa tragédia era o crescimento desordenado 
das cidades venusianas, que dificultava o controle artificial 
das condições naturais do planeta. 

A atmosfera atual do planeta é mantida à base de tec‐
nologia humana, pois Vênus já havia se tornado inabitável 
há milhões de anos, desde que a vida abandonou o planeta 
pela primeira vez. Foi após as catástrofes na Terra que a 
Natureza de Vênus foi domada por um grupo de bravos 
cientistas, mas para que o planeta permanecesse estável, até 
que estivesse pronto para abrigar a humanidade em toda a 
sua extensão, seria necessário um controle rigoroso do 
crescimento das cidades. Mas, ao longo das gerações, os 
governos locais foram perdendo o controle do crescimen‐
to de sua população, pois já haviam se acostumado com a 
instabilidade do planeta e o risco de Vênus entrar em co‐
lapso não parecia uma ameaça real.
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Agora, os cientistas tinham poucos anos para manter 
Vênus habitável. Mas essa informação não poderia se espa‐
lhar, pois seria um grande problema encontrar um novo 
lar para tantas pessoas. Todas as demais regiões em Apolo 
já haviam chegado ao seu limite populacional.

Kamikia decidiu marcar a reunião para que os líderes 
discutissem o destino de suas Casas.

— E o que vocês decidiram? — Dandara pergunta, 
em uma das salas da casa.

— Nada. — Yby responde, desanimada.
— Nada! Se o planeta vai... — Dandara fala, indigna‐

da, mas é interrompida por Yby, quando uma das meninas 
passa pela sala.

— Venha... vamos conversar lá fora. — Yby sai pela porta 
que dá acesso ao jardim de entrada da casa, Dandara a segue. 
As duas conversam sobre o futuro das Casas e sobre a necessi‐
dade de convocar uma reunião para definir as manobras para a 
batalha contra Dionísio, no Cinturão de Asteroides.

Artemísia está brincando com Kiki e outras novatas 
nas árvores. Ao saltar de uma árvore para outra ela vê, ao 
longe, Dandara gesticulando muito ao conversar com a lí‐
der da Casa. Kiki pula no tronco onde está Artemísia.

— Parece que algo sério aconteceu na reunião... 
nunca vi Dandara brava desse jeito. — Kiki comenta, Ar‐
temísia fica pensativa. Outra menina pula no galho tam‐
bém. — Ei! O galho não vai suportar tanto peso... vamos 
cair! — A ruivinha comenta, ao ouvir o galho rangendo. A 
outra menina ri.

— Então vamos logo, se ficarmos paradas aqui, nossa 
equipe vai perder. — A menina que chegou por último diz 
e pula no galho da árvore à frente.
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— Venha... tenho certeza que depois Dandara te 
conta o que aconteceu... — Kiki diz e pula para a outra ár‐
vore. Artemísia faz o mesmo.

Após o descanso, depois do almoço, o treinamento 
de Artemísia continua. O desempenho da menina segue 
impressionando a todos, o que leva a fama dela se espalhar 
por Apolo.

A razão pela qual Artemísia aprende rápido as lições 
foi o treinamento de cinco meses que teve, sem saber, com 
guerreiras da Casa de Heitor, um jovem desertor do Clã.

O treinamento da Casa de Heitor é severo. Ele aban‐
donou o Clã, mas ainda carrega muito do patriarcado, en‐
tão, só aceita mulheres em sua Casa após sobreviverem às 
duras lições da vida nas ruas. Esse período é orientado por 
alguns de seus generais, que se passam por ladrões. 

O encontro de Artemísia com a Casa de Heitor 
aconteceu em um momento trágico em sua vida. Um gru‐
po de meninas, em treinamento, passava pela rua do hotel 
onde Artemísia estava hospedada com sua mãe. As duas 
eram reféns de um grupo de sequestradores, elas eram bem 
tratadas, mas não podiam circular sozinhas pelas ruas. A 
mãe da menina temia que fossem vendidas como escravas, 
para alguém em outro planeta, e após tantos anos de sub‐
missão às tradições do Clã, ela já não conseguia mais viver 
fora dos grandes portões dourados. Aproveitando um mo‐
mento de ausência do vigia, que havia recebido uma men‐
sagem urgente de seu grupo para ir a algum lugar, a mãe 
de Artemísia decidiu tirar a própria vida. 

 Ao ver o corpo da mãe pendurado no banheiro, Ar‐
temísia se desesperou e entrou em contato com a recepção 
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do pequeno hotel. O dono do hotel chamou por soldados 
do Governo, para resolver a situação, pois não sabia que a 
mulher era membro do Clã, já que os sequestradores usa‐
ram identificações falsas para as duas. 

Enquanto conversava com um soldado através da tela 
holográfica de seu comunicador, o dono do hotel mencio‐
nou que havia uma órfã por ali. Artemísia temeu por sua 
vida e por sua liberdade, ela não queria viver anos e anos 
dentro de um orfanato qualquer, assim, decidiu fugir.

Artemísia saiu apressada pela rua, então trombou em 
um grupo de meninas, eram as novatas da Casa de Heitor 
em treinamento. Elas perceberam o desespero da menina 
quando um veículo do Governo pousou em frente ao ho‐
tel e decidiram escondê-la. Mas após os soldados terem 
partido, as meninas não deixaram Artemísia seguir o seu 
caminho, sequestraram-na em um veículo roubado e 
prenderam um bracelete na menina, que indicava sua lo‐
calização. Sem conseguir os códigos para abrir o bracelete, 
Artemísia se tornou refém.

Artemísia não sabia da existência das Casas de mer‐
cenários e não fazia ideia de que suas novas companhias 
eram mercenárias em treinamento, para ela, as meninas 
eram simples ladras de rua.

Por cinco meses, Artemísia teve que aprender a so‐
breviver nas ruas, sem lar, sem onde se esconder da chuva, 
dos ventos fortes, do frio que parecia congelar a alma à 
noite e teve que aprender a ouvir sua barriga roncar e ig‐
norar a dor da fome.

Todas as meninas eram cruéis. Não se podia confiar 
em ninguém naquele grupo. Heitor era informado da evo‐
lução de cada uma e se interessava muito por Artemísia.



54

No quinto mês, Artemísia já era uma ladra e usou seus 
dons para roubar, de uma das meninas, o código que abria o 
bracelete. Ela escolheu a madrugada fria daquele período 
para fugir, colocou o bracelete na perna de um animal de 
rua e a Casa de Heitor não teve mais notícias dela.

Artemísia foi o mais longe que pôde da fronteira do 
Clã, e assim chegou em Abaeté.

Agora, na Casa de Yby, Artemísia tem a oportunida‐
de de desenvolver os dons adquiridos nas ruas. O medo e o 
instinto de sobrevivência ainda são fortes na menina, o que 
a leva a se dedicar mais que as outras. 

O tempo passa. Após um ano de treinamento, Arte‐
mísia já está pronta para participar de pequenas missões, 
mas como só tem doze anos terrestres, as regras das Casas 
de Vênus a impedem de se arriscar em batalhas. Mesmo 
assim, Artemísia já deixou de usar as antigas roupas de cri‐
ança e agora se veste como uma jovem mercenária.
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Capítulo 1 – Parte 9

Assembleia

Na décima oitava hora do ciclo, as veteranas se arru‐
mam e seguem para o campo de treinamento das arquei‐
ras. Chegou o momento em que Boadicéia trará de volta 
as cinco filhas da Casa de Yby.

No primeiro ciclo da terceira noite do ano, Yby está, 
novamente, no centro do círculo de cristais, na clareira, 
mas agora ela espera por suas irmãs.

Laura é a primeira a aparecer. Ela surge do meio das 
árvores e vem, ao longe, caminhando de forma imponente 
até chegar à Yby, que a recebe com um pequeno meda‐
lhão, que tem gravado o símbolo de sua Casa2 . Somente as 
iniciadas podem usá-lo. 

Yby e Laura continuam no centro do círculo de 
cristais enquanto as outras guerreiras vão chegando. A se‐
gunda é Miko, depois Matsu, então Petra e, por último, 
Kany. 

Após entregar o medalhão às cinco guerreiras, Yby 
sai do centro do círculo. Boadicéia se aproxima e se posi‐
ciona no meio do pequeno círculo formado por suas cinco 
discípulas. Os treze cristais brilham forte e quando a luz se 
torna suave, novamente, Boadicéia olha para a líder da 
Casa.

— Receba de volta suas irmãs. Agora elas são, assim 
como você, guardiãs do conhecimento de todas as Casas. 
Trate-as com o respeito e a dignidade que merecem e esta 
Casa terá, para sempre, a lealdade delas. 
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— Que assim seja por todos os ciclos! — Yby responde.
— Que assim seja por todos os ciclos. — Todas as ve‐

teranas presentes dizem ao mesmo tempo.
Boadicéia se despede de Dandara e Yby, então segue 

para a mata, mas, dessa vez, vai em direção à clareira onde 
ficam as naves da Casa. Lá está sua pequena nave, que a le‐
va para o porto de Vênus.

Petra, e as outras quatro iniciadas, são recebidas com 
festa na Casa.

No ciclo seguinte, Dandara vai até a Primeira Cida‐
de, o centro de Vênus, e leva Artemísia com ela.

Após deixar o veículo aéreo em uma garagem, Dan‐
dara segue pelas ruas da cidade. Artemísia tem péssimas 
lembranças do lugar.

Enquanto andam, uma pequena ladra tenta roubar o 
bracelete da jovem discípula, mas sem sucesso. A filha do 
Clã é mais rápida e, segurando a ladrazinha pelos punhos, 
Artemísia olha nos olhos dela, como se fosse começar um 
sermão.

  — Ei... deixe a menina! — Dandara olha para uma 
marca no punho dela. Artemísia ignora a marca e presta 
atenção ao bracelete que a menina usa, que é igual ao que 
ela foi obrigada a usar enquanto esteve nas ruas. Artemísia 
solta a menina, que sai correndo e desaparece em meio à 
multidão.

— Viu aquele símbolo? É a marca da Casa de Heitor. 
Ele é meio... excêntrico, ninguém quer confusão com aque‐
la Casa. Venha! 

Artemísia tem uma sensação ruim, fica pensativa por 
alguns segundos, então segue Dandara.

O episódio, envolvendo a ladrazinha, não passou 
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despercebido por um dos generais de Heitor, responsável por 
vigiar as novatas na fase de sobrevivência nas ruas. Ele reco‐
nheceu Artemísia, tirou uma foto dela com Dandara e enviou 
ao líder de sua Casa. Heitor, que está no dojo treinando al‐
guns guerreiros, recebe a mensagem com indignação. 

— Então... a menina prodígio da Casa de Yby, a fa‐
mosa Artemísia, é, na verdade, uma desertora da minha ca‐
sa! — Heitor fica enfurecido. 

Há uma lei entre as Casas, ninguém pode aceitar um 
mercenário, mesmo em treinamento, que tenha desertado, a 
não ser que ele possua uma carta de recomendação. Isso aju‐
da a impedir traidores de se aninharem nas Casas. Mas há 
um ano, Artemísia sequer sabia da existência de Casas mer‐
cenárias, quanto mais conhecia as regras que elas seguem. 

Quando Dandara acolheu a pequena filha do Clã, 
também não sabia que ela era uma das meninas de Hei‐
tor, pois Artemísia, por alguma razão, não tinha a marca 
em seu punho. E, exatamente por não ter a marca, Arte‐
mísia, agora, tinha dúvidas se foi uma desertora da Casa 
de Heitor ou não. Ela sente que deve contar toda a his‐
tória para Dandara, mas hesita. Já havia se passado um 
ano e ninguém a procurou. Ela imaginou que a identifi‐
cação falsa, à qual as meninas nas ruas tiveram acesso, 
foi o suficiente para apagar qualquer rastro que tivesse 
deixado. 

Artemísia olha para Dandara.
— O que foi, Artemísia? — Soldados do Clã passam por 

elas, mas as ignoram totalmente. Artemísia sorri. Estava salva.
— Nada! Vamos logo... 
Enquanto Artemísia se sente aliviada por não ser 

mais reconhecida por seus antigos inimigos, Heitor 
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desenvolve a sua vingança.
— Quero as Munakata Sanjojin aqui, ainda hoje. Te‐

nho uma missão pra elas. — Heitor diz a um de seus gene‐
rais, que sai do dojo imediatamente, e volta a dar 
instruções aos guerreiros em treinamento.

Dandara foi à Primeira Cidade a pedido de Yby. Ela 
devia comprar novas espadas.

Em Apolo, somente grandes guerreiros ainda utiliza‐
vam espadas de metal. Nas batalhas, o mais comum eram 
as armas a laser. Arcos, espadas, chicotes, enfim, todo tipo 
de arsenal que pudesse utilizar a tecnologia a laser era en‐
contrado em Apolo.

Mas os grandes guerreiros ainda lutavam com a al‐
ma. Eles passavam por treinamentos intensos, que os 
ensinava a se fundir com suas armas, como se elas fosse 
uma extensão de seus corpos, e isso lhes dava grande sa‐
tisfação. A tradição da espada, surgida na Terra, há mi‐
lênios, sobreviveu em Apolo e Yby era uma das adeptas 
mais fiéis. Artemísia seguia o mesmo caminho de sua 
guardiã.

No grande mercado da Primeira Cidade, Dandara 
segue até a loja de armas antigas. A loja é só uma faixada, 
pois o dono é um dos maiores fabricantes de espadas de 
Apolo. Ele pertence a uma linhagem muito antiga de hu‐
manoides.

— Mestre Akira! — Dandra cumprimenta o dono da 
loja, se curvando um pouco, em sinal de respeito.

— Jovem Dandara! — Akira devolve o cumpri‐
mento, depois chama por um rapaz para que cuide do 
balcão. — Venha, o que você veio buscar está lá embai‐
xo. — Os dois passam por uma porta perto do balcão, 
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que dá acesso ao porão, lugar onde o humanoide guarda 
as espadas. Artemísia aguarda no balcão.

Na Casa de Heitor, o treinamento termina. Os guer‐
reiros seguem para seus quartos, mas Heitor continua no 
dojo, meditando. Uma das generais se aproxima.

— As Munakata já chegaram! — Heitor abre os 
olhos.

— Peça que venham até aqui. 
Alguns instantes se passam, depois, passos são ouvi‐

dos, fazendo a madeira do piso gemer. Então, silêncio.
— A Casa de Yby foi acusada de traição. Quero que 

verifiquem a informação e, caso seja confirmada, cumpram 
o dever de vocês. — Heitor fala de costas para as Munakata 
Sanjojin.

Na vigésima segunda hora do ciclo, Dandara e Arte‐
mísia chegam à Casa. Algumas guerreiras estão conversan‐
do na sala. As mais jovens já estão dormindo. Yby está na 
cozinha.

— As espadas estão no armário, no santuário. — 
Dandara diz, ao se aproximar de Yby.

— E Artemísia?
— Ela é tão apaixonada por espadas quanto você! — 

As duas riem. — Me ajudou a guardar as armas, depois foi 
dormir.

— Hum!
Uma luz azul pisca, de forma insistente, no bracelete 

de Yby. É uma mensagem de Kamikia.
— Os líderes convocaram uma assembleia urgente. Venha 

e traga Dandara e Petra. Há algo estranho acontecendo. — Yby 
olha para Dandara. 
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— Você ouviu... acorde Petra. — A mercenária segue 
em direção à sala, enquanto Dandara sobe as escadas.

Na sala, Yby chama por Naomi. As duas seguem pa‐
ra a cozinha.

— Há algo estranho acontecendo entre as Casas. Foi 
convocada uma assembleia urgente. Tenho que ir, agora. 
Dandara e Petra irão comigo... deixo a Casa sob os seus 
cuidados. — Naomi fica preocupada.

— Você tem ideia do que seja? 
— Não. Mas tome cuidado. Estou com um pressenti‐

mento ruim... 
— Tudo bem. Vou reforçar as defesas da Casa.
Dandara e Petra, ainda sonolenta, se aproximam.
— Vamos? — Dandara pergunta. As três saem pela 

porta da cozinha. Naomi as observa saindo, como se esti‐
vessem se movendo em câmera lenta. 

Após algumas horas, Naomi recebe uma mensagem 
de Yby. A assembleia seguiria pelas primeiras horas do no‐
vo ciclo. Elas chegariam próximo à hora do almoço.
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Capítulo 1 – Parte 10

O recado de Heitor

Três pares longos de pernas femininas caminham so‐
bre as pedras retangulares de uma rua em Abaeté. Por onde 
passam, portas e janelas são fechadas, pessoas se assustam, 
correm e se escondem das trigêmeas da Casa de Heitor. 

As três são lindas e cruéis. Elas são altas, magras, têm 
os cabelos negros, compridos, e usam botas longas, de sal‐
to. As Munakata Sanjojin são as assassinas mais temidas 
que Apolo conheceu até então.

Enquanto andam, imponentes, um pequeno drone, 
em forma esférica, as segue, sobrevoando um pouco acima 
de suas cabeças.

As irmãs chegam ao fim da rua de pedras e observam 
a estrada de terra à frente. Uma delas verifica um mapa na 
tela holográfica gerada por um delicado bracelete.

 — Agora falta pouco. — A jovem diz às irmãs.
Após caminhar pela estrada de terra, as três chegam 

ao estreito caminho que corta a mata e leva até a Casa de 
Yby. Elas seguem e, quando veem a casa ao longe, sobem 
nas árvores e enviam o drone para sondar o lugar. O drone 
confirma a presença de Artemísia. As trigêmeas descem das 
árvores e seguem para a casa. O drone vai à frente, para 
desativar o sistema de alarme.

Na cozinha, Naomi verifica que não há mais condi‐
mentos.

— Kiki!
— O que foi, Naomi?
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— Não há condimentos. Quem ficou responsável pe‐
las últimas compras? — A ruivinha coça a cabeça.

— Ehhhh! Não sei... mas posso ir até o mercado 
comprar o que está faltando. — Kiki sabe que a responsável 
pelas últimas compras foi Artemísia, mas não quis com‐
prometer a amiga. Artemísia aparece.

— O que foi, Naomi? Faltou algum produto da lista 
de compras? Quando fui ao mercado tava uma bagunça, 
e... — Naomi interrompe a filha do Clã.

— Ah! Então foi você. Leve essa lista e traga o que 
está faltando. Dessa vez, não se confunda. 

— Vou com ela, Naomi! 
— Não. Você, Yby e Dandara sempre mimam de‐

mais a Artemísia, ela precisa aprender a ter responsabilida‐
de. — Kiki dá de ombros. Artemísia pega a lista e sai pela 
porta da cozinha. — E tente não demorar muito. Yby, Pe‐
tra e Dandara vão chegar famintas.

Quando as assassinas entram pela porta da sala, Arte‐
mísia passa pelo caminho que leva à entrada na mata. As 
assassinas não veem ninguém na sala principal, então o 
grupo se separa. 

Issa segue com sua espada para o corredor que dá 
acesso aos quartos das meninas mais jovens, o drone a 
acompanha; as outras duas seguem para o andar de cima. 

Quando Issa entra no primeiro quarto, Artemísia já 
está atravessando a mata, e nem escuta o primeiro grito 
que é calado com a espada da assassina. Naomi e Kiki, que 
ainda estão na cozinha, atravessam os cômodos correndo, 
ao ouvir gritos, mas quando chegam ao corredor dos 
quartos, Issa está limpando o sangue de sua espada. Com a 
ajuda do drone, foi fácil matar as meninas que dormiam. 



63

Ao ver o sangue na espada de Issa, Naomi sente o 
ódio pulsando em suas veias.

— Kiki. Vá soar o alarme. — Naomi fala de forma 
imponente, enquanto empunha sua espada, que estava em 
suas costas. Kiki corre para a sala, o drone a segue. — Mal‐
dita! Você pagará caro pelas vidas que tirou hoje. — Nao‐
mi corre, enfurecida, em direção à Issa, com a espada em 
posição de ataque. 

Naomi ataca primeiro, Issa se defende e dá dois saltos 
mortais para trás, depois se vira e atravessa o vitral no final 
do corredor, o que a leva para o lado de fora da casa. Issa 
rola na grama e se levanta. Naomi corre e atravessa os ca‐
cos do vitral, causando pequenos cortes em seu rosto, bra‐
ços e pernas.

— Hahaha... você pensa que pode me matar? Doce 
criança, prometo que não a farei sofrer antes de separar sua 
alma de seu corpo. — Issa debocha. Naomi se enfurece 
mais ainda.

— Aaaaah... MORRA! — Naomi corre em direção à Issa.
Issa se defende de alguns golpes de Naomi, sempre 

observando a técnica dela. Calmamente, Issa ataca e fere 
Naomi na barriga. Naomi se afasta.

— Hum! Você é boa, para uma iniciante... teria sido uma 
grande guerreira, com um pouco mais de treinamento e expe‐
riência em batalhas, mas, entenda, preciso pôr fim à sua vida, 
agora, já que não há nada que eu possa aprender com você. — 
Naomi sente seu orgulho ferido e tenta atacar novamente. Issa 
se defende. — Não leve para o lado pessoal... — Issa gira e atra‐
vessa o corpo de Naomi com sua espada. — Só estou cumprin‐
do ordens. — A Munakata fala olhando nos olhos de Naomi, 
que sente a energia vital deixando o seu corpo.
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Dentro da casa, Kiki tenta chegar até a cozinha para 
soar o alarme, mas, quando está quase atingindo seu obje‐
tivo, o drone a acerta com um tiro de laser. O corpo de 
Kiki cai, sem vida, no chão. 

Issa retorna para dentro da casa através do vitral que‐
brado e encontra suas duas irmãs na grande sala principal. 
Issa faz um sinal para o drone e ele sai da casa.

— Já cuidamos dos outros quartos aqui embaixo, 
também... As guerreiras estão em treinamento do lado de 
fora, vi de uma janela no segundo andar... — Hana diz. Is‐
sa fica calada. O drone retorna e transmite informações 
para o bracelete de Issa.

— Há quatro iniciadas lá fora, três no campo aberto 
próximo da casa e uma treinando um grupo pequeno na 
clareira na mata mais adiante. — Issa diz, enquanto anda 
em direção à cozinha. Hana e Eiko seguem a irmã.

Do lado de fora, Issa vai à frente, correndo com sua 
espada nas mãos, gritando com satisfação. Hana segue mais 
afastada, para se posicionar para dar cobertura com o arco 
de energia. Eiko prepara o chicote. 

Uma novata, que assistia aos trenos na arena, alerta o 
grupo com um grito. Laura, Miko e Matsu olham para as 
Munakata que se aproximam rapidamente.

— Corram, peguem as armas! — Matsu diz às guer‐
reiras, que treinavam luta corporal. — Laura, vá avisar 
Kany! — Laura corre para a clareira.

Miko se aproxima de Matsu, as duas seguem corren‐
do em direção às Munakata. Após pegarem as armas, as 
discípulas seguem na mesma direção das iniciadas. Duas 
discípulas se apressam mais, cada uma com duas espadas, 
então jogam as espadas sobressalentes pelo chão, em direção 
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a Miko e Matsu, que rolam para pegá-las, para não perder 
velocidade. Issa e Eiko já estão bem perto e, a uma distân‐
cia segura, Hana já se posiciona com seu arco.

Issa se confronta com Matsu, as duas chocam suas es‐
padas. Miko se defende do golpe do chicote de Eiko, com 
um escudo de energia, e vai tentando se aproximar para 
golpear a inimiga. Hana vai matando as discípulas com su‐
as flechas. Com a ajuda do drone, ela dá cobertura às irmãs 
que lutam à frente.

Kany, na clareira, interrompe o lançamento das fle‐
chas das guerreiras em treinamento, quando vê Laura cor‐
rendo em sua direção. Antes que Laura lhe diga, Kany já 
sabe que a Casa está em perigo, então faz sinal para que 
suas discípulas a sigam e passa por Laura, que a acompanha 
em passo acelerado enquanto lhe conta sobre as Munakata. 
As arqueiras se preparam para o combate.

Após pouco menos de uma hora, as Munakata San‐
jojin são responsáveis por um massacre na Casa de Yby.

Quando se aproxima da estrada de pedras, Artemísia se 
lembra que não pegou os créditos da compra com Naomi.

— Droga! Naomi vai me matar... — A jovem discí‐
pula pensa alto e retorna pela estrada de terra.

Quando Artemísia chega à casa, vê a porta principal 
aberta. Ela entra e encontra os vestígios do massacre. Corpos 
por todo lado, dentre eles, o de Kiki. Artemísia não acredita 
no que vê, fica paralisada diante da cena. Dandara aparece 
por trás da menina e põe uma mão sobre seu ombro.

— Reunimos os corpos aqui na sala... 
— Quem fez isso? — Artemísia pergunta, com os 

olhos cheios de lágrimas. Antes que Dandara responda, 
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Petra aparece, com expressão severa.
— Você fez isso. — Petra responde, cheia de ódio. 

Dandara olha para Petra, reprovando sua atitude. Petra in‐
siste. — Sim, foi ela. Desde o início sempre soube que ela 
traria desgraças pra essa Casa, mas você e Yby pareciam 
hipnotizadas por essa menina. De longe dá pra sentir que 
ela carrega uma maldição que atingirá a todos que se apro‐
ximarem dela.

— Já chega, Petra. — Dandara fala com tom autoritá‐
rio. Petra sai pela porta da sala, com raiva.

— Onde está Yby? 
— Está na arena, mas é melhor você não ir até ela... 
— Ela também me culpa? — A filha do Clã pergunta 

enquanto uma lágrima escorre por seu rosto.
— Entenda. Quem fez isso veio da Casa de Heitor, a 

Casa da qual você fugiu...
— Não fugi de Casa nenhuma! 
— Leia. — Dandara entrega a Artemísia um bilhete 

que encontrou na mesa da cozinha. 

O que vocês viram hoje foi a minha vingança, meu direi‐
to de devolver a ofensa à Casa que me ofendeu. Vocês acolhe‐
ram Artemísia, uma fugitiva, que estava em treinamento nas 
ruas; ela era a minha favorita. Espero que tenham bom senso e 
me devolvam o que me pertence.

Heitor.

— Há um acordo antigo entre as casas. Ninguém 
aceita desertores senão com uma carta de recomendação. 
Isso nos protege de tragédias e de traidores. — Danara 
explica enquanto pega uma carta em uma gaveta de uma 
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escrivaninha. — Mesmo que Yby e Petra lhe culpem, não 
se culpe, você não conhecia as regras e duvido que sabia 
que as garotas de Heitor eram mercenárias. O treinamento 
dele para a admissão de mulheres sempre foi muito questi‐
onado entres as Casas, mas ele não abre mão disso. — 
Dandara marca a carta com uma espécie de carimbo a la‐
ser. — Pegue! — Artemísia olha para Dandara com os 
olhos rasos d’água.

— O que é isso?
— Uma carta de recomendação. Procure pela Casa 

de Kûara, na Cidade do Sol. O líder deles se chama Kami‐
kia, ele a receberá bem.

— Não posso aceitar... só levarei a morte pra eles 
também... o que Petra disse é verdade, carrego uma maldi‐
ção, meu destino é viver sozinha. — Dandara segura a me‐
nina pelos ombros e a olha nos olhos.

— Artemísia... não há nenhuma maldição. Procure 
por Kamikia, ele lhe ensinará tudo que precisa pra que 
possa escolher o seu destino. — Dandara olha firmemente 
nos olhos de Artemísia, que decide aceitar a carta. — Ago‐
ra vá, antes que Yby apareça.

Artemísia olha mais uma vez para o corpo de Kiki, sem 
vida, então sai pela porta da sala. Do lado de fora, ela passa 
por Petra, sem olhar para ela. Petra a observa até que desapa‐
reça em meio às árvores. Yby chega à sala com uma tocha.

— Vamos honrar a cada uma delas. — Petra se apro‐
xima.

— A Casa de Heitor está condenada. — Petra tem 
ódio no olhar.

— Vou preparar a Atlântida. Para onde vamos? — 
Dandara questiona.
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— Não há melhor lugar em Apolo para se criar um 
exército senão na antiga morada do velho deus Marte! — 
Yby diz, enquanto joga a tocha no centro da sala. As cha‐
mas começam a se espalhar. Yby e Petra observam. Dan‐
dara sai, devagar, em direção à cozinha. Da porta da 
cozinha, Dandara segue em direção à arena, a nave está na 
clareira, atrás de umas árvores, depois do pátio. 

Yby e Petra saem pela porta da sala. Elas observam as 
chamas tomarem conta da casa.

Já na estrada de terra, Artemísia vê a fumaça subindo 
alto no céu. A culpa, o medo e a solidão lhe apertam o co‐
ração e tornam a respiração difícil. Artemísia para e vomi‐
ta, depois se senta na grama e chora intensamente. A 
lembrança de sua mãe enforcada no banheiro do hotel, fa‐
to que a menina entendeu como um ato de covardia, lhe 
impede de tirar a própria vida. O Clã era uma ferida aber‐
ta, agora, e Artemísia decide fazer um pacto consigo mes‐
ma. Ela jamais seria como as mulheres de seu Clã, nunca 
mais se deixaria oprimir, como naquele momento.

Artemísia olha para a carta em sua mão, engole o 
choro, se levanta e segue pela estrada, na direção do nascer 
do Sol.
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INTERLÚDIO

O INÍCIO DA GUERRA

— Já se passaram muitas horas desde que chegamos 
aqui, todos os testes já foram feitos, não há traidores entre 
nós. — Dandara fala ao presidente da assembleia. Nesse 
momento, Heitor, sentado no lado oposto à Dandara, na 
mesa circular, recebe uma mensagem.

— Sim, já estamos aqui há muito tempo e mais testes 
já não são necessários. A traição foi confirmada. — Heitor 
projeta a imagem de Artemísia, enviada pelo drone das 
Munakata Sanjojin, na Casa de Yby. — Vejam! Yby aco‐
lheu uma desertora da minha Casa sem o meu consenti‐
mento. — Heitor projeta, sobre a imagem atual de 
Artemísia, uma imagem do tempo em que ela viveu nas 
ruas, com outras novatas de sua Casa em treinamento. 
Uma discussão começa entre os líderes. O presidente im‐
põe ordem à assembleia.

— Todos em silêncio! Yby... o que você diz em sua 
defesa? 

— Dandara encontrou Artemísia, sozinha, em Abaeté. 
A menina não tinha a marca da Casa de Heitor, marca que 
todos nós concordamos que deveria ser obrigatória para esse 
tipo de treinamento, exatamente, para evitar mal entendidos. 
Artemísia nunca comentou sobre ter vivido nas ruas como 
ladra e nunca demonstrou tais habilidades em minha Casa. 

— Nunca? Então... o rápido desenvolvimento da me‐
nina nos treinos nunca despertou sua curiosidade sobre o 
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passado da sua protegida? — Heitor diz, a assembleia fica 
agitada novamente. Dandara fica preocupada, pois se lem‐
bra do episódio na Primeira Cidade, em que uma das me‐
ninas de Heitor tentou roubar o bracelete de Artemísia e 
de como ela ficou pensativa, de repente.

— SILÊNCIO! — O presidente grita, irritado. — 
Heitor! Muitos, aqui, condenam seus métodos para admitir 
mulheres em sua Casa, você sabe muito bem disso e já foi 
avisado diversas vezes que se tais métodos trouxessem pro‐
blemas para as Casas você deveria abrir mão deles ou per‐
deria o direito de se manter como um líder. Diante do que 
foi exposto por Yby, não acato sua acusação de traição, 
mas Artemísia deverá retornar à sua Casa, pois, do contrá‐
rio, você terá o benefício do direito de vingança. — Heitor 
sorri sarcasticamente.

— Nesse exato momento, esse meu direito está sendo 
posto em prática. — Os líderes se levantam. Todos discu‐
tem entre si, alguns tentam atacar Heitor. 

Dandara não consegue se levantar, o pânico toma 
conta dela. Yby e Petra saltam sobre a mesa e atravessam, 
enfurecidas, o vazio no centro até chegar a Heitor, que se 
apressa em deixar a assembleia, escoltado por dois de seus 
generais e por alguns líderes de Casas fiéis a ele. Soldados 
da assembleia conseguem deter Yby e Petra, após as duas 
lutarem bastante. Heitor consegue fugir.

— MALDITO! Você está morto, Heitor! MORTO! 
— Yby fala, cheia de ódio, vendo Heitor partir, ao longe.

O presidente desiste de impor ordem à assembleia. 
Agora as Casas estavam em guerra.



CAPÍTULO 2
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Capítulo 2 – Parte1

Aldeia

Artemísia anda sobre escombros. A Casa de Kûara 
era uma espécie de aldeia, construída dentro de uma gran‐
de clareira, formada por treze casas dispostas em círculo ao 
redor de uma grande área de treinamento. As casas tinham 
um formato de cristal e ficavam suspensas, sobre o solo, 
pois usavam tecnologia antigravidade. Cada casa abrigava 
dez guerreiros. Agora, das treze casas somente três ainda 
estavam de pé, as demais foram destruídas e Artemísia anda 
sobre o que sobrou delas. 

Após uma jornada de aproximadamente um mês ter‐
restre, Artemísia chegou ao seu destino, mas ele já não po‐
de abrigá-la mais. 

— De longe dá pra sentir que ela carrega uma maldição 
que atingirá a todos que se aproximarem dela. — Artemísia se 
lembra das palavras de Petra.

— Desolador, né! — Artemísia ouve uma voz mascu‐
lina, mas não se vira para ver quem é. — E pensar que essa 
já foi a maior Casa mercenária de Vênus! — O homem diz, 
enquanto vai se aproximando de Artemísia, então se posi‐
ciona de frente para ela. — Sou Kamikia.... acho que você 
trouxe algo pra mim! — Kamikia sorri e estende a mão. 
Artemísia hesita, mas pega a carta que Dandara lhe deu e a 
entrega a ele, que lê a carta e a guarda dentro da blusa.

— Não se preocupe. Temos os melhores guerreiros 
de Apolo. Quando a guerra entre as Casas foi declarada, 
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nos mudamos daqui, para proteger os novatos... queríamos 
evitar conflitos desnecessários. Antes mesmo da guerra, já 
havíamos nos decidido mudar de Vênus, Yby iria junto, 
mas.... enfim, se houvessem guerreiros de Kûara por aqui, 
não haveria essa destruição, mas não somos apegados ao 
passado. — Kamikia chuta um artefato quebrado, no chão. 
— Dandara me disse que você estava a caminho, tentei te 
encontrar nas rotas principais, mas você parece não deixar 
rastros. — Kamíkia olha para Artemísia, sorrindo, ela se 
lembra das estradas alternativas que pegou, para evitar que 
fosse encontrada por perseguidores. — Então, há sete ciclos 
decidi ficar por aqui e esperar. Por uma questão de costu‐
me, esperaria por treze ciclos, caso não aparecesse, estaria 
entregue à própria sorte. — Kamikia sorri, Artemísia sorri 
de volta, então olha, mais uma vez, ao redor, observando 
os escombros. Kamikia parece ler os pensamentos da filha 
do Clã. — Ei! Nada disso é culpa sua. Agora vamos...  ain‐
da temos que chegar ao porto.

— Vamos à pé? 
— Claro que não. Há um veículo na clareira ao lado. 

Não trouxe minha nave para não chamar a atenção dos 
amigos de Heitor. Vamos logo! — O mercenário segue em 
direção às árvores.

— Artemísia já se encontrou com Kamikia. Ele disse 
que ela está bem. — Dandara diz, após receber uma men‐
sagem de Kamikia na tela holográfica de seu bracelete.

— Isso deixa minha consciência mais tranquila... 
Mesmo não podendo mais ser guardiã dela, seu destino me 
preocupa. Não a culpo pelo que aconteceu, mas olhar pra 
ela me remete àquela sala cheia de corpos... — Yby fala, 
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com os olhos cheios de lágrimas.
— Também me preocupo com Artemísia, sinto que 

ela tem algo especial, mas não sei dizer exatamente o quê.
 Yby limpa do rosto uma lágrima que não conseguiu 

reter, então sai da sala, anda até uma sacada e olha para o 
céu noturno. Dandara a segue.

— Artemísia é uma descendente das Icamiabas, por 
isso senti que ela poderia ser minha sucessora. — A líder 
mercenária diz.

— As guerreiras... — Dandara é interrompia por 
Yby.

— Sim, as guerreiras ancestrais. Última Nação Matri‐
arcal da Terra. Elas resistiram ao avanço do patriarcado 
por muitos séculos, mas sucumbiram diante dos novos 
tempos que chegaram com uma guerra bárbara, trazida 
pelos povos contaminados pelas Sementes.

— Sementes?
— Sementes era como o grupo da minha mãe chama‐

va um povo muito antigo, que espalhou o patriarcado por 
toda a Terra. No passado, nas terras da atual Atlântida, um 
homem, vindo do grupo das Sementes, levou o patriarca‐
do para as Nações que viviam segundo as leis Matriarcais. 
Esse homem ficou conhecido como Jurupari, se dizia filho 
do Sol, mas era só um homem e, mesmo assim, conseguiu 
levar o caos àquela gente.

— Por que Sementes?
— Porque eram sementes do ódio, da guerra, da es‐

cravidão, da opressão, do abuso, da discriminação, enfim, 
eram sementes de todas as desgraças que assolaram o pla‐
neta Terra por milênios. Muitas Nações já haviam sido 
corrompidas quando Jurupari chegou naquelas terras do 
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Atlântico e, enquanto as Nações dali iam se convertendo 
ao patriarcado, as Icamiabas resistiram. Hoje já não há o 
patriarcado em Apolo, senão naquela cidade patética do 
Clã, mas o sangue dessas mulheres ainda pulsa em minhas 
veias, como uma lembrança eterna do mal que o sexismo 
pode gerar. 

— Hum... entendo! Então, na Artemísia essa memó‐
ria deve estar mais viva ainda, pois ela foi criada dentro dos 
portões do Clã.

— Sim. Nela a força das Icamiabas é bem mais inten‐
sa, por isso ela é especial.

— Agora compreendo por que aquela garotinha na 
chuva me atraiu. Mas, uma dúvida quanto ao avanço do 
patriarcado. Conheço algumas lendas antigas que, suposta‐
mente, são do tempo do matriarcado e, nessas lendas, as 
mulheres abusavam do poder tanto quanto os homens 
abusaram, posteriormente. Não teria sido o avanço do pa‐
triarcado uma questão de equilíbrio?

— Como você disse, são lendas, nada mais. As lendas e 
os mitos antigos podem nos dar dicas de como as pessoas 
viviam e do que era importante pra elas, mas levá-los ao pé 
da letra só traz confusão. As mulheres podem ter sido injus‐
tas e cruéis em governos matriarcais, assim como foram os 
homens, mas essa informação, preservada nos mitos e nas 
lendas, podem ter sido criadas por líderes patriarcais para 
justificar sua forma de organização social. Muitos mitos fo‐
ram corrompidos ao longo das eras, de acordo com os inte‐
resses do poder vigente, logo, não servem como provas de 
nada. A verdade é que o passado sempre nos deixa pistas, 
mas nunca nos conta o que realmente aconteceu. 

— Bem... de qualquer forma, o que importa é que 
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vivemos em tempos onde a humanidade já superou a 
questão dos gêneros. Não somos mais divididos em raças 
ou em grupos formados por orientação sexual, a exceção 
do Clã.

— O Clã... O Clã nada mais é que a persistência das 
Sementes. E devemos ficar sempre atentos, pois essas se‐
mentes se espalham fácil, se não houver quem as contenha.

— Heitor.
— Sim. Quando um desertor do Clã criou sua pró‐

pria Casa, fui totalmente contra, mas eu era só uma novata 
e não tinha voz ativa na Assembleia. Desde que a Casa de 
Heitor foi criada, ela tem apresentado sérios problemas, 
mas fechá-la indicaria preconceito, segundo os mais ve‐
lhos. Agora...

— Agora vamos fazer justiça e evitar que essa semente 
maldita dê frutos. — Petra diz, com ódio, ao se aproximar 
de Yby e Dandara. 

— Sim. Nem lendas sobrarão da Casa de Heitor. — 
Yby fala com ódio. Dandara fica preocupada.
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Capítulo 2 – Parte 2

A praça

Kamikia observa Artemísia andando, com dificulda‐
de, pelas ruas da cidade mais antiga de Europa, uma das 
luas do velho deus Júpiter. Artemísia espirra e Kamikia ri.

— Hei, não se preocupe... em breve você se acostuma 
com o clima daqui! — O líder da Casa de Kûara pisca. Artemí‐
sia mal consegue sorrir de volta, ela sente seu rosto congelando.

— Não sei o que é mais difícil, respirar ou suportar o 
peso dessas roupas. — Artemísia está ofegante.

— Hahahaha... após um mês de treinamento com 
Malik, nada disso será problema pra você. 

— Acho que ele não gostou de mim... — A filha do 
Clã comenta, com pesar.

— Eu não acho, tenho certeza! — Artemísia olha para 
Kamikia assustada. — Mas não precisa se assustar... Malik 
não gosta de ninguém, a não ser... — Antes que complete a 
frase, ele sente Malik se aproximando e se cala.

— A não ser... Vamos, complete a frase. — Malik diz, 
Artemísia abaixa a cabeça e olha para o chão, constrangida, 
ao ouvir a voz dele. Kamikia coça a cabeça.

— Eu não ia dizer! — O mercenário sorri.
— Hum... Vamos logo. Vocês dois estão demorando 

muito pra executar uma tarefa simples. — Malik segue à 
frente dos dois, eles vão para a praça central de Europa, o 
local preferido dos Sábios de Apolo.

Enquanto andam em meio à multidão na praça, Ar‐
temísia vê um jovem Sábio passando apressado. Mesmo 
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com o capuz cobrindo parte de seu rosto, a venusiana re‐
conhece Hikari. Malik a observa. 

— Conhece o velho Hikari? — Malik pergunta.
— O conheci em uma base agrícola. Ele... — Antes 

de terminar a frase, Malik a interrompe.
— Até onde se sabe, Hikari é o Sábio mais antigo de 

Apolo. Poucos conseguem sua atenção. Se ele a recebeu, é 
porque você é realmente especial. — Malik quase sorri para 
Artemísia, ela entende como um sinal de boa vontade e 
sorri para ele. — Agora entendo porque ele me chamou até 
aqui... — O jovem mercenário olha para Kamikia.

— Você acha que ele sabe que você irá treinar Artemísia?
— Há pouca coisa em Apolo que ele não saiba... — 

Malik comenta, então olha para o chão. — Preciso ficar 
sozinho! — Kamikia vê um homem ao longe, vindo na di‐
reção deles.

— Tudo bem! Eu e Artemísia iremos até a loja do 
velho. Esperamos por você lá. — O líder de Kûara sai pu‐
xando Artemísia pela mão.

O homem misterioso se aproxima. Ele usa trajes folga‐
dos, escuros e por cima um manto, também escuro. Seu rosto 
está encoberto por um capuz. Ele está descalço, mas seus pés 
não tocam o chão enquanto caminha, eles pisam sobre o ar, a 
alguns centímetros do solo. O homem se aproxima lenta‐
mente. Malik está de olhos fechados, o aguardando.

— O que há de tão especial na menina pra que você 
tenha deixado Marte só pra me ver? — Malik pergunta, 
sem olhar para trás. O homem vai tirando o capuz da ca‐
beça, então, Andyrá revela o seu rosto.

— A você basta saber que o destino dela é muito im‐
portante. Você a ensinará os primeiros passos que a levarão 
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a buscar a Sabedoria. 
— Mas ela é uma guerreira, nascida no Clã. A Sabe‐

doria não foi feita para... — Andyrá se coloca à frente de 
Malik e o olha nos olhos, isso faz Malik desistir de com‐
pletar a frase.

— Você iria dizer Mercenários sem Casa? — Andyrá 
está sério.

— Me desculpe, tio! Sei que já foi um mercenário in‐
dependente, assim como minha mãe, mas o caso de Arte‐
mísia é diferente... ela é do Clã! Aquele povo... — Andyrá 
interrompe o sobrinho levantando a mão direita.

— Artemísia vem de uma linhagem especial, uma li‐
nhagem muito antiga, e é essa a essência que permitirá que 
a guerreira se torne uma iluminada, um dia. Mas isso é 
coisa para o tempo futuro, hoje, ela precisa dos seus cuida‐
dos para que não se perca nessa vida.

— Tudo bem... mas vou precisar da sua orientação. 
— Eu sei... e é por isso que estou aqui.

Na loja de armas de Manir, Artemísia se impressiona 
com uma espada pendurada na parede, atrás do balcão. 
Kamikia cumprimenta o vendedor.

— Velho Manir... saudades de mim?
— Tanto quanto sinto falta da minha dor nas costas... 

Hahahaha. 
— Mas suas costas doem todos os dias, senhor! — Um 

humanoide com carcaça metálica diz. Manir fica sério, 
olhando para o humanoide.

— Ei, rapaz... vai atender o cliente que acabou de entrar.
— Sim, senhor!
— Por que você usa um humanoide tão primitivo pra 
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te ajudar na loja? 
— Gosto da distância que há entre nós. Olhando pra 

ele vejo nitidamente uma máquina, já os humanoides da 
Terra... — Manir diz e fica pensativo, por uns segundos. — 
Enfim... em que posso ajudá-lo hoje? — Kamikia aciona o 
holograma em seu bracelete e envia um arquivo para o 
bracelete de Manir. No arquivo há uma longa lista, com 
diversos tipos de armas. — Hahaha... A Casa de Kûara 
sempre foi meu melhor cliente. — Manir vê Artemísia 
olhando, encantada, para a espada na parede. — Hei! Quer 
ver mais dessas? — Com a pergunta de Manir, Artemísia 
olha para Kamikia, como se pedisse autorização para ir.

— Vamos! O porão do velho Manir é o melhor lugar de 
Apolo... para um mercenário! — Os três seguem para o porão.

Após se despedir de Andyrá, Malik anda pela praça. 
Ao chegar ao centro dela, onde há uma fonte com água 
holográfica, ele vê Dandara, ao longe, passando apressada, 
também coberta por um manto com capuz. Malik fica ali 
parado, observando a guerreira até que ela desapareça em 
meio à multidão. Ele suspira, espera alguns segundos, en‐
tão envia uma mensagem para Yby. O jovem mercenário 
espera um instante, como a mensagem não foi respondida, 
ele segue seu caminho. 

Quando Malik já está saindo da praça, recebe a res‐
posta de Yby. — Dandara foi à Europa para se encontrar com 
Boadicéia, mas já me enviou uma mensagem dizendo que está 
retornando a Marte, hoje mesmo. — Malik, fica parado por 
um instante, depois desliga a tela holográfica e segue em 
direção à loja de Manir.
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Capítulo 2 – Parte 3

Regressão

Enquanto medita, Malik recebe uma mensagem de 
Andyrá. O jovem mercenário se levanta, sai do seu quarto 
e segue por um longo corredor. Kamikia o encontra.

— Ei! Pra onde vai com tanta pressa?
— Meu tio... Me disse que preciso despertar a essên‐

cia de Artemísia. — Malik diz, um pouco irritado.
— Sei o que está pensando... “não sou babá de uma 

pirralha”. — O líder de Kûara fala em tom irônico.
— Ei... não me irrita. Ela foi entregue aos seus cuida‐

dos, você que deveria...
— Eu sei, e a treinaria com prazer, mas quem sou eu 

pra contrariar os “desígnios do destino”... seu tio é um dos 
sábios mais respeitados em Apolo, e o mais respeitado en‐
tre os mercenários, se ele escolheu você pra...

— Tá! Já entendi... não precisa me lembrar disso toda 
hora.

— E o que você vai fazer pra despertar a essência da 
Artemísia?

— Ainda não... — Antes de completar a frase, Malik 
observa um quadro na parede. É uma imagem de alguém 
que se desconecta de sua consciência. — Regressão! Diga a 
Artemísia que a espero no dojo. — O mercenário sorri e 
segue pelo corredor.

No dojo, Malik aguarda Artemísia. Ela entra no gran‐
de salão e segue em direção ao seu novo mestre. Os dois se 
cumprimentam e se sentam de frente um para o outro.
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— Artemísia, você já fez regressão? 
— Regressão? Não sei... o que é isso? 
— Há muito tempo foi descoberto que nossas células 

funcionam como unidades de memória, elas carregam não 
somente as nossas memórias, mas, também, de todos os 
nossos ancestrais diretos. Assim, é possível recordar mo‐
mentos vividos por ancestrais nossos, em qualquer época.

— Puxa! Não sabia disso... realmente nunca fiz re‐
gressão. Parece incrível, mas qual a utilidade disso pro meu 
treinamento?

— Digamos que há dons adormecidos em você e que 
precisamos despertá-los...

— E não haveria outra forma?
— Talvez, mas não tão eficiente quanto a regressão 

pode ser. — Artemísia fica preocupada e olha para o chão. 
— Você está com medo?

— Não... — A jovem discípula responde com a voz 
trêmula. Malik sorri.

— Melhor deixar pra outro dia, então... — O merce‐
nário se levanta e se afasta, seguindo em direção às armas. 
Artemísia observa o mestre se afastando e teme parecer in‐
digna de ser sua discípula. O medo era um sentimento 
vergonhoso para ela.

— Não precisamos esperar por outro dia... — Malik 
para e sorri. — O que devo fazer? — O mestre se vira.

— Venha! Iremos para o jardim! 
Artemísia segue em frente. Malik abre uma das por‐

tas do dojo, que leva até o jardim da nova Casa de Kûara. 
Eles se sentam perto de uma pequena cachoeira artificial. 
O sábio mercenário pede que Artemísia feche os olhos e 
que se concentre no barulho da água caindo. Após Malik 
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recitar alguns pequenos mantras, Artemísia entra em transe 
com facilidade. 

— Onde você está? 
— Estou em uma floresta... é tudo muito lindo! — 

Artemísia sorri.
— Você está sozinha?
— Sim.
Malik segura na mão de Artemísia e fecha os olhos. 

Sua consciência consegue seguir a consciência de sua dis‐
cípula. Ele agora pode ver tudo que ela vê, mas ela não sa‐
be que ele está por perto. Artemísia só ouve a voz do 
jovem mestre, que vai ficando cada vez mais distante, à 
medida que ela vai despertando em uma nova realidade.

— Quando quiser regressar, diga o meu nome e eu te 
resgatarei! 

Artemísia se torna consciente na floresta.
Um barulho assustador chama a atenção da menina, 

parece um animal feroz. A filha do Clã sobe em uma árvo‐
re para tentar ver de onde viria o barulho. Ela está nua, 
com pinturas espalhadas pelo corpo e usando adornos di‐
versos. Em sua mão carrega um arco. 

Ao longe, Artemísia vê um garoto correndo, ele pa‐
rece assustado. A fera ruge novamente. Artemísia se movi‐
menta através das árvores e segue até o garoto.

— Cooooooorre, Kugooooo! O rio deve tá perto, 
agora... — O garoto diz ao seu amigo macaquinho, do ou‐
tro lado do rio fica a aldeia dele. Os dois aceleram a corrida, 
mas, no lugar do rio, eles encontram um grande paredão de 
pedra. Os dois entram em pânico. O macaco desmaia.

A fera que os persegue é uma onça, uma enorme onça 
pintada. Quando percebe que suas vítimas estão acuadas, 
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ela caminha lentamente. O garoto tenta escalar o paredão, 
mas escorrega. Ao ver a onça, seu coração dispara. Então 
ele respira fundo e decide encarar o inimigo.

— Se vou morrer, morrerei lutando! — diz o menino.
Quando o garoto começa a se mover em direção à 

onça, uma chuva de mangas verdes cai sobre o animal. O 
garoto para, então vê flechas acertando as mangueiras que 
rodeiam a fera. A onça foge, enquanto mangas continuam 
caindo sobre ela. O macaquinho desperta, o menino olha 
para ele, Artemísia dá um salto e desce perto deles.

— Venham... o rio que você citou fica aqui perto, 
mas se não corrermos logo, a onça pode voltar! 

— Icamiaba! — O garoto fica boquiaberto.
— O quê? 
— Vo...vo...vo...cê, você é uma Icamiaba! Pensei que 

vocês não existissem... — O garoto fala como se estivesse 
diante de um ser mágico. Artemísia sorri.

— Venham logo, não quero me tornar comida de 
onça. — A filha do Clã segue à frente. O garoto e o maca‐
quinho vão junto. 

Após andar um pouco, Artemísia para.
— Ei! Me desculpe... qual é mesmo o seu nome?
— Eu sou Bóia3, e esse é o Kugo! — O macaquinho 

sobe no ombro do menino.
— Prazer! Eu sou... — Artemísia vacila um pouco an‐

tes de dizer seu nome. — Eu sou uma guerreira Icamiaba! — 
A menina fala com orgulho.

Antes de continuar seguindo seu caminho pelo rio, a 
voz de Malik faz Artemísia regressar à Europa. Ela acorda 
suada e ofegante. O jovem mestre ainda segura sua mão.

— Calma! Respire devagar... — Artemísia tenta controlar 
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sua respiração. — Isso! Se acalme... — Malik observa os 
olhos de Artemísia. — Você sabe quem eu sou?

— Malik!
— Sim. Está se sentindo melhor?
— Sim... Pode começar quando quiser. 
Malik se preocupa.
— Já terminamos, Artemísia... Você não se lembra de 

nada?
— Não brinque comigo, Malik... acabamos de nos 

sentar aqui! — Artemísia fica confusa.
— Hum... Olhe para o céu!
Artemísia olha para o céu, através da cúpula cristalina 

da cidade, e percebe que Io4  não está mais lá. Ela fica pen‐
sativa.

— O que aconteceu?
— Você ficou em transe por várias horas... deixei vo‐

cê no passado o quanto foi possível, mas, se continuasse, 
correria o risco de sua consciência se perder pra sempre, 
por isso a despertei.

— Mas não me lembro de nada... eu falhei, certo?
— Não... você não falhou. Estive do seu lado e pude 

ver do que se trata seu destino. Mesmo não se lembrando, 
sua essência despertou nessa regressão. O que precisamos, 
agora, é fortalecê-la... 

— E qual é a minha essência? 
Malik sorri e se levanta.
— Vamos... precisamos nos alimentar.
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Capítulo 2 – Parte 4

Uma bela estátua

Uma flecha de energia passa por entre as árvores sem 
ferir nenhuma delas. A flecha segue veloz pela mata até 
chegar a uma pequena clareira, onde um grupo de merce‐
nários luta.

Gritos de ódio se misturam ao som metálico de espa‐
das se encontrando na batalha. Jovens guerreiros usam to‐
do o conhecimento marcial, adquirido em seus 
treinamentos, para derrubar o inimigo. 

Uma mercenária, de longos cabelos dourados, está se 
afastando de seu oponente com belos saltos mortais para 
trás, mas é interrompida pela flecha que atinge, certeira‐
mente, seu coração. A jovem tem um segundo para enten‐
der que a força vital está deixando o seu corpo, que logo 
cai inerte no chão. As três assassinas de Heitor surgem de 
trás das árvores; caminhando com tranquilidade, seguem 
até os guerreiros que lutam incansavelmente. Hana sorri 
ao ver que sua flecha atingiu o alvo, como sempre.

Issa eleva sua espada e corre em direção aos guerreiros. 
Um mercenário, que acabou de matar seu oponente, segue, 
furioso, em direção à ela; o sangue ainda corre quente na 
espada dele. As duas espadas se chocam, com força, gerando 
faíscas. Issa sorri. Os dois se atacam novamente e as espadas 
se chocam diversas vezes, enquanto eles conduzem uma bela 
dança da morte. Issa empurra o oponente, que quase cai no 
chão, mas se recompõe rapidamente e ataca com fúria. A 
Munakata se desvia do golpe da espada.
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Hana se mantem afastada, atirando suas flechas. 
O chicote de energia de Eiko se enrola no pescoço 

grosso de um mercenário alto e forte, ele sufoca um pou‐
co, mas consegue cortar o chicote reluzente com a lâmina 
grossa de sua espada e segue, furioso, em direção à Eiko. 

Enquanto o grandalhão vem se aproximando, cor‐
rendo, Eiko lança o chicote novamente, mas, dessa vez, ela 
aumenta a potência da arma, o que a permite cortar facil‐
mente a mão do mercenário, que segurava a espada. O 
sangue jorra, mas ele não para, continua correndo com fú‐
ria. Eiko corta suas pernas e então, com o mercenário no 
chão, ela corta seu pescoço. Uma guerreira tenta atacar Ei‐
ko pelas costas, mas um tiro de laser faz a mercenária cair 
sem vida no chão. O pequeno drone dá cobertura às Mu‐
nakata pelo céu, Eiko segue à frente, sem se preocupar 
com a retaguarda.

O instinto de Hana é aguçado. Ela sente a aproxima‐
ção de perigo a metros de distância. Quando um mercená‐
rio tenta surpreendê-la por trás, pulando de uma árvore, 
Hana atira três flechas de uma vez, impedindo que três 
mercenários se aproximem pela frente, então se vira e mata 
o outro mercenário com um punhal, que ela retira rapida‐
mente de seu cinto. Enquanto o corpo do homem cai, o 
punhal vai cortando sua carne. Hana sorri, depois retorna 
para o seu posto e continua atirando suas flechas.

Issa conclui sua primeira luta cortando as pernas de 
seu oponente, enquanto rola no chão, e então atravessa o 
corpo dele com a espada, ao se levantar rapidamente.

As Munakata seguem matando, com a ajuda do drone.
Quando a matança termina, as três irmãs se reúnem 

no centro da clareira, cheia de corpos. Issa recebe uma 
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mensagem e aciona a tela holográfica de seu bracelete. 
— Encontramos Yby. Venham rápido. — Heitor diz e 

finaliza a mensagem.
— Vocês ouviram, enfim teremos adversários à nossa 

altura... Vamos! — Issa diz, com um sorriso sarcástico. As 
Munakata Sanjojin se dirigem à Casa de Heitor.

Heitor está em sua sala, no segundo andar da casa, 
pegando um livro em uma estante. As Munakata pulam 
sobre a sacada atrás dele, que se vira e observa Issa abrir a 
grande porta de material transparente, inquebrável, que dá 
acesso à sala. Hana e Eiko a seguem.

— Hum... se não trabalhassem pra mim teria que ma‐
tá-las. Parece não haver obstáculos capazes de impedir vo‐
cês... — Heitor comenta, sorrindo. As três se olham e 
sorriem de forma sinistra, levando o líder da Casa a sentir 
um breve arrepio subir pela espinha. Ele quebra o clima. — 
Encontramos Yby em Marte. Ela está recrutando um exér‐
cito para destruir esta Casa.

— Quem bom... quanto mais, melhor! — Eiko co‐
menta.

— Quero que vocês acompanhem meus melhores 
generais até Marte. Vou destruir a Casa de Yby e todas as 
Casas que se aliaram a ela. 

— E você ficará aqui? — Issa pergunta, com sem‐
blante sério.

— Lógico que não! Eu mesmo quero matar Yby e, 
depois, quero destruir a Casa de Kûara, que recebeu aquela 
garotinha arrogante.

— Você já os encontrou? — Issa pergunta.
— Ainda não... mas creio que em Marte teremos boas 
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pistas sobre o paradeiro daqueles covardes. 
— O que fará com Artemísia? — Hana pergunta.
— Farei dela minha serva, afinal, somos filhos do 

Clã! 
— Ela vai preferir a morte. — Issa comenta.
— E é exatamente por isso que ela não deve morrer... 

— Heitor diz, sorrindo.

Kamikia observa, ao longe, Artemísia no jardim. 
Malik se aproxima.

— Se ela não fosse tão jovem, poderia jurar que você 
está apaixonado por ela... hehehe...

— Hum... não tente fazer piadas, Malik, não combi‐
na com o seu perfil! — Kamikia debocha. Malik sorri, en‐
tão olha para Artemísia.

— Ela ainda não superou o trauma.
— Sim, eu sei... e isso me preocupa. Ela é muito jo‐

vem pra carregar tanta culpa... Você acha que a regressão 
ajudou de alguma forma?

— Ajudou bastante! Ela não consegue se lembrar de 
nada, mas senti que sua energia vital ficou mais forte. 
Acredito que mais algumas sessões a ajudarão a caminhar 
mais firme, em breve.

— Sinto que devo protegê-la, mas não sei dizer exa‐
tamente por quê. É só mais uma vida, entre tantas outras, 
não deveria haver distinção, mas Artemísia parece... — 
Malik interrompe Kamikia.

— Especial? — O sábio mercenário sorri. Kamikia 
solta uma gargalhada.

— Não... não a vejo como você vê...enfim, é diferen‐
te! Eu ia dizer que Artemísia parece importante. É como se 
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ela carregasse o destino de toda a humanidade.  
— Sei o que pensa sobre mim, “como um sábio pode 

ser tão tolo?”, mas nenhum sábio está imune a esse poder 
que nossos ancestrais chamaram de amor... e nenhum 
guerreiro também. Sei que o seu dia vai chegar, Kamikia, 
e estarei lá para rir de você! — Malik dá um leve tapa nas 
costas de Kamikia, enquanto se afasta. O líder de Kûara ri, 
depois olha para Artemísia, sentada perto da cachoeira, 
com o olhar perdido, imóvel como uma bela estátua no 
jardim.
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CAPÍTULO 2 – Parte 5

O destino do sábio

— Heitor enlouqueceu... — Dandara fala enquanto se 
aproxima de Yby, que está na sacada observando o treina‐
mento dos guerreiros no pátio.

— Heitor sempre foi louco... mas o que ele fez dessa vez? 
— Em Vênus está matando guerreiros de todas as 

Casas, incluindo seus aliados.
— Heitor declarou guerra a todas as Casas?
— Não é uma guerra declarada, as Munakata estão 

matando por ele, mas Heitor disse aos aliados que elas de‐
sertaram e estão agindo por conta própria... 

Yby se afasta da sacada e segue pela grande sala. 
Dandara a acompanha.

— Precisamos atacar agora... Heitor já deve estar or‐
ganizando suas tropas pra vir pra Marte. 

— Ainda não temos soldados suficientes pra atacar 
Heitor em Vênus... 

— Há Casas aliadas de Heitor aqui, devemos atacá-los 
imediatamente. Não podemos esperar um ataque surpresa 
daquele louco. — Yby entra em seu quarto. — Chame Petra, 
vamos definir a estratégia dos ataques. — A mercenária aci‐
ona uma grande tela holográfica em um canto do quarto. 
Um mapa de Marte surge, com regiões destacadas. São os 
locais onde se encontram as Casas aliadas de Heitor.

Malik e Kamikia estão em uma base de tratamento 
de água. Piratas haviam atacado uma frota de naves dessa 
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base. A frota transportava água para uma base no Cintu‐
rão. O diretor convocou a Casa de Kûara, por indicação 
do Governo, para resgatar a frota e punir os piratas. Ao 
fim da conversa com o diretor, Kamikia e Malik andam 
pela base, que fica fora das cúpulas das cidades de Europa.

— Artemísia iria gostar desses trajes... embora a tem‐
peratura aqui fora seja mortal, com esses trajes a sensação 
térmica é de um dia fresco em Vênus, além de serem le‐
ves... — Kamikia comenta.

— O problema é esse capacete... Não sei como os 
trabalhadores da base suportam usar essas coisas por vários 
dias terrestres seguidos. — Malik faz uma pausa, olhando 
para frente. — E acho que Artemísia pode te dizer a opi‐
nião dela sobre esses trajes!

— Como assim?
— Olhe! 
Kamikia olha para frente e vê Artemísia se aproxi‐

mando.
— Artemísia? O que faz aqui?
— Só posso te dizer dentro da cúpula. Mariah me 

disse que os capacetes não são seguros... — A venusiana 
meche no capacete. — E como isso incomoda! — Malik ri.

— Vamos retornar logo à cidade, então... — Kamikia diz.
Os três atravessam a base em um veículo. Artemísia 

se encanta ao ver todas aquelas máquinas gigantes traba‐
lhando sobre o chão congelado de Europa, retirando a água 
líquida em perfurações de poços, em alguns pontos, e cor‐
tando a água congelada em cubos enormes, em outros pon‐
tos. Drones, de diversas formas, se locomovem pelo chão e 
pelo ar. Seres humanos, em seus trajes especiais, controlam 
todo o trabalho. Os humanoides, como em todo o Sistema 
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Apolo fora da Terra, são raros.
Quando chegam perto da saída, os três entram em 

uma sala, onde eles deixam os trajes especiais e o capacete, 
que lhes permitem transitar do lado de fora da cúpula da 
cidade. Dentro da sala a temperatura é a mesma do interior 
das cidades. 

Após se despirem dos trajes, eles se dirigem para a 
recepção. Quando são liberados, os três seguem para os 
portões da base. Ao deixar os portões, Artemísia transmite 
o recado a Kamikia, a comunicação feita através dos mi‐
crofones nos capacetes pode ser interceptada por espiões, 
por isso Mariah instruiu Artemísia para só entregar o reca‐
do após voltarem para a cidade.

— Não me disseram o que é... mas há muita confusão 
na Casa. Um general recebeu uma mensagem através de uma 
senhora que apareceu por lá e depois todos os generais foram 
se reunir em caráter de emergência. Vi muita gente apressada 
pelos corredores e os veteranos foram treinar, todos de uma 
só vez. A general Mariah solicitou que eu te encontrasse na 
base de tratamento e te dissesse que você deve retornar para a 
Casa imediatamente. — Kamikia e Malik se olham.

— As comunicações não são mais seguras aqui em 
Europa. Provavelmente é algo relacionado a Heitor... — 
Kamikia comenta. — Vamos logo! 

Enquanto andam pela calçada, Malik vê Andyrá pa‐
rado, no lado oposto da rua.

— Kamikia... — Malik diz, o líder de Kûara também 
vê Andyrá.

— Nos encontramos na Casa. — Kamikia segue an‐
dando. Quando Artemísia começa a segui-lo, Malik a se‐
gura pelo braço.
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— Você fica. — Kamikia, sem olhar para trás, ouve e 
aperta o passo. Malik e Artemísia atravessam a rua.

Perto de Andyrá, Artemísia fica impressionada com 
aquele homem alto, forte, com os pés descalço, que levitam 
sobre o chão. O capuz do manto cobre parte do rosto dele.

— Desde que trocou o templo pela Casa de Kûara, 
você já teve muito tempo para comparar os dois caminhos, 
mas continua insistindo na vida de mercenário, mesmo já 
tendo reconhecido que você é um sábio... — Artemísia se 
assusta com a informação.

— Não sou um sábio, sou um tolo, como você bem 
sabe...

 Andyrá tira o capuz e olha o sobrinho nos olhos.
— Não é o amor que te faz um tolo e sim o medo 

que você tem dele... mas não poderá fugir para sempre do 
seu destino. Uma grande guerra se aproxima e nela você 
terá que fazer a escolha que vem evitando, todo esse tem‐
po. — Andyrá olha para Artemísia. Malik fica pensativo. — 
Há destinos que dependem de você, Malik, não deixe que 
seus fantasmas o impeçam de honrar com sua missão.

— A única coisa que posso prometer é fazer o meu 
melhor, mesmo que não seja o suficiente em certas situa‐
ções, sou humano e a minha humanidade me limita. — 
Andyrá observa Malik por um instante, depois se aproxima 
mais de Artemísia.

— Se Malik falhar com você, um destino de solidão a 
aguarda. Mas chegará o dia em que sua essência tentará te li‐
bertar de um caminho que não é o seu, nesse dia, lembre-se 
da Cabana! — Andyrá toca, com o dedo indicador, a testa de 
Artemísia. Malik observa, sério. Andyrá se afasta dos dois, le‐
vitando. O jovem mercenário e Artemísia observam o sábio 
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desaparecer em meio às sombras em um beco.
Malik e Artemísia andam pela cidade, a caminho da 

Casa de Kûara. Malik está calado. Artemísia quebra o si‐
lêncio.

— Aquele homem era seu mestre no templo?
— Sim. Ele se chama Andyrá.
— Por que você decidiu deixar o templo e se tornar 

um mercenário?
— Minha mãe foi uma mercenária, mas não queria o 

mesmo destino pra mim, então, quando fiz dez anos ela 
me deixou aos cuidados do meu tio, no templo. Quando 
completei 15 anos terrestres, minha mãe foi morta em uma 
batalha. Um sentimento de ódio tomou conta do meu co‐
ração, então entendi que não poderia mais viver no tem‐
plo. Meu tio entendeu que eu precisaria de um tempo para 
compreender meus sentimentos, mas imaginou que eu re‐
tornaria logo para o templo, então me indicou à Casa de 
Kûara. Só que o destino... enfim, já se passaram três anos e 
eu ainda não retornei aos meus estudos no templo.

— Seu tio é... — Antes que Artemísia complete a fra‐
se, o mercenário a interrompe.

— Vamos, precisamos chegar logo à Casa. — Malik fica 
sério. Artemísia compreende que ele não quer conversar.
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Capítulo 2 – Parte 6

Oráculo

O som metálico das espadas se encontrando na bata‐
lha se misturam aos gritos dos mercenários e aos ruídos das 
armas com alta tecnologia, que são permitidas pelo código 
das Casas, como os arcos de energia e as pistolas a laser. 
Escudos de energia protegem os guerreiros dos ataques à 
distância, enquanto espadas seguem matando os inimigos 
que se aproximam.

Em uma das Casas em Marte, construída no deserto 
de Nut, a guerra ultrapassa os limites da construção e se‐
gue sob a luz das estrelas brilhantes, dessa região do plane‐
ta vermelho. Embora seja uma cena de morte, um artista 
talentoso poderia imortalizá-la através de uma pintura be‐
líssima. Humanos, dos dois gêneros, se enfrentando com 
bravura em um campo de batalha que parece ter sido dese‐
nhado por divindades.

Uma mulher muito alta e forte vem correndo em di‐
reção à Dandara, com o rosto todo sujo de sangue, gritan‐
do como se fosse um animal feroz e girando um bastão 
com lâminas nas duas extremidades. Dandara fica séria, es‐
perando o ataque. Quando a grandalhona para de girar a 
arma e ataca, Dandara salta, se livrando do golpe, e na des‐
cida do salto corta a garganta da giganta com sua espada, 
fazendo o sangue jorrar. Aquele corpo musculoso cai no 
chão e a guerreira tenta, em vão, deter o sangue que es‐
corre, até que a vida a deixe. Dandara a observa por um 
instante, depois olha para o céu de Nut e o brilho intenso 
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das estrelas lhe trazem um momento de paz.
Dentro da construção, Petra avança liderando um 

grupo de guerreiros. Eles destroem tudo que encontram 
pelo caminho. Em um momento de distração, enquanto 
matava dois guerreiros ao mesmo temo, Petra é atingida 
na barriga por uma flecha de energia, que passa rasgando 
sua carne. Yby vê, ao longe, e faz sinal para dois guerreiros 
tirarem Petra da batalha. Ela sai carregada, desacordada, e é 
levada para a nave.

Ao fim da batalha, a Casa de Yby vence. Todos os 
corpos são levados para a construção da Casa inimiga e, 
em seguida, Yby ateia fogo ao local. O exército de Yby 
segue para a nave, alguns soldados chegaram ao local em 
phantons e retornam nelas. Yby observa as chamas antes 
de deixar o lugar.

— Vamos logo, Yby... ainda faltam sete! — Dandara diz. 
— Os soldados estão cansados, mas precisamos che‐

gar logo à próxima Casa antes que a notícia desse ataque 
nos preceda.

— Lutamos por horas, eles já devem saber...
— Então estão nos aguardando, não podemos decep‐

cioná-los... — Yby diz e se afasta, seguindo em direção à 
nave. Dandara observa as chamas, depois segue atrás da lí‐
der mercenária.

— Você não pode ir, Malik... precisa ficar com Arte‐
mísia, você é o guardião dela, lembra? — Kamikia diz.

— Dandara precisa de mim...
— Não... é você quem precisa dela. Ela sabe se cuidar 

sozinha, é uma guerreira muito melhor que você.
— Você não entenderia... Preciso ir pra Marte! — 
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Kamikia sai da sala, Malik o segue. — Além disso, a Casa 
de Kûara não é mais segura para a Artemísia... Heitor já 
descobriu nossa localização...

— São só especulações... Heitor espalhou essa notícia 
pra que pudéssemos nos deslocar e, assim, ele descobriria 
onde estamos. Não há o que temer, Heitor ainda desco‐
nhece nossa localização. 

— Mas saberá assim que suas tropas chegarem a Mar‐
te... e isso não irá demorar, pois Yby já começou a atacar 
os aliados dele. — Malik diz. Kamikia para de uma vez e 
olha para trás.

— O que fará com Artemísia, então? 
— Você pode me ajudar nisso...
— Como?
— Meu tio está em Titã, foi para lá para participar de 

uma reunião entre os sábios de Apolo. Enquanto todos os sábi‐
os estiverem reunidos, Titã será um lugar intocado... mesmo 
que Heitor descubra o paradeiro de vocês, ele jamais consegui‐
rá se aproximar do local. Leve Artemísia para lá, agora!

— Isso é loucura, Malik... sou o líder desta Casa, es‐
tamos de partida pra Marte...

— Não se preocupe com isso, sou seu braço direito, 
lembra? Posso liderar a Casa nas primeiras batalhas em Mar‐
te. O confronto principal entre as Casas não acontecerá lá, 
pois ao perder os aliados em Marte, Heitor buscará reforços 
em outras regiões de Apolo e quando ele encontrar, precisa‐
remos de você, mas isso vai demorar um pouco. No mo‐
mento, preciso ir pra Marte. Proteja Artemísia em Titã e o 
destino cuidará do resto... — Kamikia fica intrigado.

— Hei! Você sabe o que irá acontecer... consultou al‐
gum oráculo? 
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— Sim. Confie em mim... se fizer como estou dizen‐
do, tudo se acertará em breve. — Malik fala como se estives‐
se implorando. Kamikia, ainda desconfiado, fica calado, 
como se estivesse avaliando a situação. Mariah se aproxima.

— Kamikia... a nave está pronta! 
— Surgiu um imprevisto... Malik irá no meu lugar. 

Informe às tropas, Mariah... 
— Ok! Vamos, Malik, não podemos esperar mais... 

Marte está em chamas! — Mariah puxa Malik pela mão. 
Kamikia segue para o alojamento dos novatos. 
— Hei, onde está Artemísia? — O líder de Kûara 

pergunta a um garoto.
— Na biblioteca. 
Na biblioteca, Artemísia está deitada, lendo a tela 

holográfica de seu bracelete.
— Hum... que coincidência! — Kamikia se abaixa, 

observando a tela de leitura. Artemísia sorri.
— Me desculpe, não vi você se aproximando...
— O que descobriu sobre Titã?
— Comecei a ler essa parte agora... 
— Bem, pode fechar o arquivo, você irá conhecer 

Titã pessoalmente!

Após a batalha na segunda Casa, as tropas de Yby se‐
guiram para um esconderijo. A notícia dos ataques se es‐
palhou e guerreiros das Casas aliadas de Heitor destruíram 
a construção onde ficava a Casa de Yby, como ela já espe‐
rava. Ao saber da notícia de que a casa estava vazia, Heitor 
se irritou e ficou mais transtornado com a informação de 
que forças aliadas de Yby se dirigiam para Marte. Heitor 
decidiu aguardar antes de ir para o planeta vermelho com 
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suas naves. As Munakata foram orientadas a cessarem os 
ataques, por enquanto. Alguns aliados de Heitor, em Vê‐
nus, começaram a desconfiar de sua lealdade. O clima 
ficou mais tenso ainda entre as Casas.

— A Casa de Kûara já está a caminho! 
— Ótimo! O Sol já está nascendo, atacaremos ao 

meio dia... — Yby diz, Dandara concorda. — E como está 
Petra?

— Já se recuperou... O corte não foi profundo!
— Excelente! No próximo ataque iremos nos divi‐

dir... Petra atacará comigo e você irá liderar tropas junto à 
Casa de Kûara...

— Sim senhora! — Dandara fala em tom descontraí‐
do. Yby sorri.

— Até o fim da noite de hoje, as Cinco casas restan‐
tes estarão destruídas... — Yby diz, com expressão séria.
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Capítulo 2 – Parte 7

De acordo com o destino

Com o chamado de Yby para Marte, a Casa de 
Kûara transferiu a missão da base de água, de Europa, 
para uma das Casas aliadas na região. Mas, com as me‐
lhores Casas envolvidas na guerra criada por Heitor, o 
Governo se viu em uma situação complicada, pois os 
ataques piratas aumentaram e o caos começou a tomar 
forma em Apolo.

Como forma de pressionar um desfecho rápido para 
a crise entre as Casas, o Governo enviou um alerta aos 
mercenários emancipados, para que não se envolvessem na 
guerra, pois eles se tornaram extremamente importantes 
no papel de garantir a ordem em Apolo, já que são os 
guerreiros mais fortes e habilidosos entre os mercenários. 
Claro que o Governo também insinuou que em caso de 
discordarem da sugestão, os emancipados não teriam mais 
prioridade em receber missões, podendo mesmo perder o 
direito de representar o Governo em batalhas, o que os 
tornariam párias na sociedade. 

Alguns mercenários, irritados com a arrogância do 
Governo, decidiram inutilizar o chip de identificação im‐
plantado em seus corpos, desfazendo, assim, a aliança com 
os Governadores. Muitos deles se juntaram à Casa de Yby 
e outros se tornaram meros caçadores de recompensa, mas 
a maioria acatou a imposição. 

O Governo também enviou mensagens aos líderes 
das Casas. Fez um alerta aos que ainda não haviam entrado 
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na guerra e ameaçou os líderes que lutavam entre si.
A terceira Casa aliada de Heitor, em Marte, já havia 

caído.
— Medidas extremas devem ser tomadas em situações 

extremas... Já os alertamos duas vezes sobre as consequências 
negativas, para a ordem no Sistema, que essa guerra insana de 
vocês trará. Não podemos permitir isso. Assim, vocês têm vinte 
e quatro horas terrestres para resolver essa situação ou então en‐
viaremos nossas tropas para pôr fim a essa insanidade. — A 
imagem de uma mulher, que faz parte do grupo dos treze 
governadores, desaparece com a grande tela holográfica 
que se desfaz à frente de Heitor. Ele ri.

— Hum... como se fossem fortes o suficiente para nos 
enfrentar... Esse Governo só assusta os fracos! — Heitor se 
vira para Issa, que está lendo informações na pequena tela 
holográfica produzida por seu bracelete.

— A situação não está a seu favor, caro Heitor... — 
Issa fala com um sorriso sarcástico. Heitor se aproxima de‐
la, com seu andar imponente e sua expressão arrogante. 

— Do que está falando? — Heitor pergunta, pre‐
ocupado.

— Você está perdendo aliados, veja! — Issa faz a tela 
se tornar maior com um movimento com os dedos, abrin‐
do-a. Heitor lê as informações e fica irritado. — Muitos 
desconfiam da sua lealdade e a situação em Marte está fora 
de controle. As Casas temem enfrentar Yby.

— Malditos! E agora com essa interferência do Go‐
verno ficará mais difícil encontrar aliados...

— O que pretende fazer? — Heitor anda de um lado 
para o outro, com as mãos para traz, depois para e coloca a 
mão direita sobre a testa, como se estivesse pensando em 
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algo. Heitor se vira para a Munakata.
— Precisamos deixar Vênus... Quando Yby descobrir 

que as Casas me abandonaram, virá direto pra cá. O exér‐
cito dela está muito forte e ela ainda poderá contar com a 
ajuda do Go... — Heitor para de repente, depois segura os 
braços de Issa, com força, sorrindo. — É isso! — Heitor 
solta os braços de Issa, que tem uma expressão séria, e se‐
gue em direção à sua mesa. — Governo Central! — Heitor 
fala e a tela holográfica se forma à sua frente. Um dos treze 
governadores o atende.

— Espero que seja um assunto urgente, caro Heitor! 
— Recebi a mensagem de vocês... também tenho in‐

teresse que essa guerra termine, mas Yby está cega de 
ódio... 

— Fomos informados que a guerra começou por sua cul‐
pa. — O governador diz, impaciente.

— Não! Foi Yby quem descumpriu a lei e jogou as 
Casas contra mim... mas podemos pôr fim a essa guerra 
dentro do prazo estipulado por vocês, desde que eu possa 
contar com o auxílio dos governadores.

— Do que você precisa?
— Preciso que vocês enviem ordens aos emancipados 

para que lutem comigo em Marte e, assim, poderemos pa‐
rar de uma vez essa guerra. Com a Casa de Yby derrotada, 
a ordem reinará novamente entre os mercenários... — 
Heitor aguarda a resposta do governador, que olha em di‐
reção ao chão, pensativo.

— Preciso consultar os outros governadores. Em breve lhe 
darei uma resposta. — A tela holográfica desaparece. Heitor 
fica sorridente. Issa se aproxima.

— Trapaceando, Heitor! 
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— Vá chamar suas irmãs... vocês terão a batalha que 
tanto desejam.

— O Governo enlouqueceu... — Yby diz, indignada.
— A guerra está perto de terminar, tanto faz o que o 

Governo disse... — Petra entra na sala onde estão Yby, 
Dandara, Malik e alguns guerreiros emancipados.

— Do que está falando, Petra? — Dandara pergunta.
— Acabo de receber uma mensagem de uma guer‐

reira da nossa Casa. As quatro Casas que íamos atacar hoje 
desfizeram a aliança com Heitor. — A general diz ao gru‐
po, depois olha para Yby. — Você deve receber mensagens 
formalizando essa informação em breve, Yby. As Casas 
deixarão a guerra.

Uma luz azul, discreta, brilha no bracelete de Yby. 
Ela o direciona para a parede e uma tela holográfica pode 
ser vista por todos que estão na sala. Mensagens dos líderes 
das quatro Casas chegam, uma depois da outra, se posicio‐
nando em janelas que se sobrepõem. Yby abre uma de ca‐
da vez. Todos informam sua saída da guerra e propõem 
paz. A maior justificativa era a leviandade de Heitor. Yby 
aceita os pedidos de paz.

— Ao menos a verdadeira face de Heitor se revelou... 
— Dandara comenta. — Petra se aproxima rapidamente de 
Yby.

— Devemos ir pra Vênus imediatamente... — Petra 
fala, em tom firme. — Yby fica pensativa.

— Não... provavelmente Heitor já está se preparando 
pra fugir de lá. Vamos aguardar até amanhã e então descobri‐
remos pra onde ele foi, até lá... todos podem descansar um 
pouco. — A líder da Casa sai da sala. Dandara fica pensativa. 
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Um dos emancipados se aproxima de Petra e a apoia. 
Malik observa Dandara, depois toma coragem para chegar 
perto dela.

— Você concorda com Petra, certo? 
— Sim... sei que Yby age de forma racional, é certo 

que Heitor fugiria nessa situação, mas...ele é traiçoeiro, 
talvez o melhor teria sido irmos imediatamente, enquanto 
ele ainda está confuso com a situação. Temo que até ama‐
nhã ele tenha tempo para armar alguma cilada!

— Vou com você! — Dandara se assusta.
— Do que está falando?
— Sei que você irá para o seu quarto, então vai refle‐

tir um pouco, ficar ansiosa e, assim, no meio da noite, dei‐
xará Marte para ver de perto o que Heitor está aprontando 
em Vênus... — Dandara sorri, Malik sorri de volta. — Po‐
demos ir agora, se você quiser...

— Kamikia não está aqui e você é o representante da 
Casa de Kûara... 

— Veja! — Malik mostra uma mensagem recebida há 
pouco, enviada por Kamikia.

— Recebi a mensagem do Governo. Consegui uma caro‐
na com a nave do governador de Europa, a gente precisa de 
uma dessas, como essas coisinhas são rápidas!  A nave nos dei‐
xará em Europa daqui a pouco, em algumas horas terrestres es‐
taremos aí... Ah! Artemísia não gostou de Titã! 

— Como pode ver... está tudo de acordo com o des‐
tino! — Malik sorri. Dandara pensa um pouco, então res‐
ponde:

— Vamos logo, então!



106

Capítulo 2 – Parte 8

Uma mensagem importante

Em Vênus, Dandara conversa com um mercenário 
em uma taberna, em uma cidade do interior. Malik a 
aguarda do lado de fora, sentado em um banco metálico 
comprido, encostado na parede da taberna, perto da porta 
de entrada. O capuz do manto cobre o  rosto dele, que vi‐
gia o local. 

— Abaeté e a Cidade do Sol estão sob vigia o tempo 
todo. Os marginais de Heitor controlam quem entra e 
quem sai das cidades... te aconselho a passar bem longe de‐
las! — O jovem mercenário, de cabelos ruivos encaracola‐
dos, toma um pouco da bebida azul de seu copo. Dandara, 
que está sentada à mesa com ele, se joga, lentamente, para 
frente, para poder conversar aos sussurros com o rapaz.

— Preciso saber o que Heitor está tramando... Sei 
que os aliados dele o abandonaram, mas esse verme não 
deixou Vênus ainda, logo, tem uma estratégia bem defini‐
da pra atacar Yby... preciso saber o que é. 

O rapaz põe o copo sobre a mesa, espreme os lábios, 
pensa um pouco e então olha a mercenária nos olhos.

— Tudo bem... posso ver o que consigo, mas não 
sairá barato... posso morrer pelo simples fato de fazer per‐
guntas sobre Heitor por aí! 

Dandara aciona a tela holográfica de seu bracelete, 
depois pega um pequeno e fino cartão no bolso de seu 
manto e o entrega ao mercenário.

— Tome... aceite esses créditos como metade do 
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pagamento. Quando me entregar a informação que preci‐
so, te dou a outra metade. 

O mercenário pega o cartão, sorri para Dandara, se 
levanta, toma o resto da bebida, bate o copo sobre a mesa e 
sai da taberna. Na saída, Malik o observa; pouco depois 
Dandara também sai, cobrindo a cabeça com o capuz de 
seu manto. Malik se levanta.

— E então? 
— Ele vai conseguir a informação, não se preocupe. 

— Os dois seguem para o veículo estacionado do outro la‐
do da rua. — A Cidade do Sol e Abaeté estão sob a vigi‐
lância de Heitor...

— Então a Primeira Cidade também está... 
— A Primeira Cidade é muito grande e já é vigiada 

pelo Clã e pelo Governo... estaremos seguros por lá. — 
Dandara diz, enquanto os dois entram no veículo.

— Até hoje não entendi por que um desertor do Clã 
formaria uma Casa Mercenária na Primeira Cidade... 

— Heitor é louco, Malik... — Dandara sorri. O veí‐
culo segue rapidamente pelo ar.

Na Primeira Cidade, Dandara procura por seus con‐
tatos de confiança, mas nenhum sabe lhe dizer o que se 
passa na Casa de Heitor. A mercenária decide não ficar an‐
dando pela cidade, para evitar ser reconhecida pelos guer‐
reiros de Heitor, então vai até a loja de Akira, pegar uma 
encomenda, enquanto espera pela resposta do mercenário 
ruivo. 

Na loja, enquanto observa a nova espada, a luz azul 
de seu bracelete se acende.

— Me encontre na floresta, na fronteira da Primeira Cidade 
com a área inabitada de Vênus. — O jovem mercenário fala 
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através da tela holográfica.  
Dandara sobrevoa a floresta e pousa o veículo em 

uma pequena clareira. Enquanto esconde o veículo com 
galhos cheios de folhas, conversa com Malik.

— A floresta é grande, ele te disse exatamente onde 
iria nos encontrar? 

— Não... mas ele nos encontrará. Vamos aguardá-lo 
na saída para o lado inabitado. 

Dandara e Malik estão sobre um galho forte de uma 
grande árvore, observado a vastidão inabitada de Vênus. 
Nenhuma construção humana é avistada, somente uma 
área que parece infinita, coberta por uma vegetação baixa 
e escassa. Ao longe, bem ao longe, se vê montanhas sob o 
céu azul.

— Sempre que venho aqui me pergunto como teria 
sido Vênus quando abrigou a vida pela primeira vez... 

— Era muito parecido com a Terra antes das catás‐
trofes... 

Dandara olha para Malik.
— E como você sabe disso? Não sabemos nem como 

era a Terra antes das catástrofes... — Dandara diz, com tom 
de ceticismo. Malik se arrepende do comentário e respon‐
de com bom humor.

— Pois é, exatamente como a Terra antes das catás‐
trofes... não sabemos como era! — Malik sorri. Dandara 
sorri também, então recebe uma mensagem do mercená‐
rio, seu informante.

— Vamos, Malik... ele nos espera perto do veículo.
O mercenário conta a Dandara que soube de um in‐

formante, que trabalha para o Governo, que Heitor rece‐
beu permissão para convocar os emancipados para uma 
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guerra final contra Yby. O prazo para pôr fim à guerra se‐
riam vinte e quatro horas terrestres, desde a autorização da 
missão. Já havia se passado seis horas até então.

 Dandara se apressa para ir até a cidadezinha onde 
havia escondido sua nave, mas ao passar novamente pela 
Primeira Cidade, seu veículo é atingido por outro veículo, 
conduzido por uma das generais de Heitor. Devido ao im‐
pacto, o veículo de Dandara gira no ar e segue ao encon‐
tro de um prédio, mas Dandara e Malik conseguem saltar 
antes da colisão e caem sobre uma pista suspensa, por onde 
trafegam pessoas em veículos menores. A mercenária de 
Heitor envia mensagens para os guerreiros da Casa, que 
estão por perto. Três deles se juntam na pista onde Danda‐
ra e Malik cairam e começam uma perseguição. 

Malik aciona seu bracelete para chamar um transpor‐
te público, que funciona de forma similar aos antigos táxis 
da Terra. O transporte para em frente a Malik. Os dois 
mercenários entram no pequeno veículo, que é guiado por 
inteligência artificial. 

O veículo se parece com as antigas motos da Terra, 
mas é coberto por uma espécie de cúpula em material trans‐
parente, que se abre para que os passageiros se acomodem 
dentro. Malik informa o destino e diz que está atrasado para 
um compromisso importante. O veículo sai apressado em 
meio aos demais. Os mercenários de Heitor se apressam na 
perseguição. Heitor é informado sobre o ocorrido.

— Incompetentes... não conseguem cumprir uma 
missão simples e se julgam grandes guerreiros... — Heitor 
fala, enfurecido. As Munakata, que estão no dojo junto 
com Heitor, escutam a mensagem informando sobre a fu‐
ga de Dandara, então vão saindo após o comentário de 
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Heitor. — Para onde vão? 
— Vamos resolver esse problema... Se Dandara che‐

gar até Marte com a informação que recebeu, você não te‐
rá chance contra Yby. — Issa diz, enquanto deixa o dojo. 
Heitor sorri sarcasticamente.

Na saída da pista, o veículo de Dandara e Malik é 
cercado pelos guerreiros de Heitor; Malik dá ordem para 
que o veículo pare de uma vez, seus perseguidores seguem 
em alta velocidade à frente, mas a freada brusca de Malik 
faz com que os mercenários percam a concentração e dois 
deles acabam se chocando um com o outro. O terceiro 
consegue contornar e vem novamente em direção à Malik 
e Dandara, mas os dois saem do veículo e aguardam o 
mercenário com suas espadas na mão. 

Ao ver os dois veteranos o aguardando de pé, de for‐
ma ameaçadora, o mercenário diminui a velocidade e foge 
para o lado oposto, enviando mensagens para os demais, 
solicitando reforço. Mas, assim que o veículo do mercená‐
rio inimigo desaparece em uma esquina, as Munakata pra‐
ticamente surgem à frente dos dois mercenários, a certa 
distância, saltando as três de uma vez do veículo aéreo que 
as levou até ali. Nenhum dos cinco se importam com os 
pequenos veículos que passam naquela rua larga, pois to‐
dos são equipados com tecnologia que impede colisões 
com humanos. Assim, eles começam uma luta em meio 
aos veículos, que se desviam deles.

De um lado, Malik e Dandara, com seus mantos ao 
vento, do outro as Munakata, com a mesma expressão de 
superioridade de sempre. Os cinco se olham por um ins‐
tante, lendo uns aos outros, então Dandara tira o capuz 
que cobria sua cabeça; Issa é a primeira a se movimentar e 
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corre em direção ao casal mercenário. 
— Deixe essa comigo, cuide da maluca do chicote... 

— Dandara diz a Malik, que se concentra e se teletranspor‐
ta até Eiko.

Dandara sorri ao ver a Munakata se aproximando, 
mas não pega em sua espada, aguarda a oponente de mãos 
vazias. Issa se ofende com a atitude de Dandara, pois sente 
que sua oponente a menospreza, ela grita com ódio ao 
chegar perto da general da Casa de Yby, dá um salto bem 
alto e na queda mira a espada no pescoço de Dandara, que 
acompanha todos os movimentos de Issa com o olhar. Os 
veículos continuam passando velozmente ao redor das du‐
as. Quando a espada de Issa deveria cortar o pescoço de 
Dandara, ela se desvia como um raio.

— Vamos, Issa... Você é uma Munakata, ou melhor, é 
a líder das Munakata, não envergonhe suas irmãs.... sei que 
pode fazer melhor que isso. — Dandara provoca, enquanto 
Issa vai se virando com ódio, pela forma desrespeitosa com 
a qual Dandara a está tratando. O ódio também fez Issa 
perder a concentração, o que a impediu de aprender com 
Dandara a técnica de fuga utilizada. A Munakata tenta se 
concentrar, enquanto Dandara a espera, caminhando len‐
tamente para o lado, a observando.

Quando consegue se concentrar, Issa abaixa a espada 
e segue, lentamente, em direção à mercenária. As duas se 
olham nos olhos. Quando Issa está a certa distância, Dan‐
dara fica séria e, rapidamente, saca sua espada, a tempo de 
se defender de um golpe veloz de sua oponente. As duas 
começam a lutar friamente com suas espadas. 

Dandara percebe que Issa está aprendendo seus gol‐
pes enquanto lutam, então decide não usar tudo que sabe. 



112

As espadas se chocam com velocidade, diversas vezes. Sal‐
tos sobre a oponente, cambalhotas com intuito de cortar 
pernas com a espada, giros mortais para se afastar, diversas 
técnicas são utilizadas pelas duas, enquanto Malik luta 
contra Eiko, sob uma chuva de flechas de Hana, que não 
podem feri-lo, pois o sábio mercenário se concentra para 
fortalecer o campo magnético ao redor de seu corpo, o 
que impede as flechas de energia de se aproximarem dele.

 Após se defender de mais um golpe, em potência 
máxima, do chicote de Eiko, Malik se irrita com Hana.

— Diga à sua irmã que suas flechas jamais irão me 
atingir, mas a luz delas está me incomodando. Terei que 
matá-la se continuar com essa besteira...

— Hahahaha... Quem pensa que é, jovem sábio, para 
afirmar com tanta convicção que pode matar uma de nós? 
— Eiko diz, rindo, e ataca novamente com o chicote. Ma‐
lik se teletransporta; Hana, rapidamente, se vira e consegue 
se defender de um ataque do mercenário, com um escudo 
de energia acionado a tempo. 

— Hum... vejo que suas habilidades vão além dos fo‐
gos de artifício que atira sobre o inimigo... — Malik olha 
nos olhos de Hana. Eiko vem correndo na direção dos dois. 
Ao ver Eiko se aproximando, Malik se apressa em ferir Ha‐
na com a espada, ela se protege do ataque, mas não conse‐
gue se desviar da rasteira que Malik lhe dá e cai no chã. 
Bem rápido, o mercenário eleva a espada para cravá-la no 
coração de Hana, mas o chicote de Eiko é mais rápido e ele 
tira a espada das mãos do jovem mercenário. Antes que o 
chicote acerte Malik, ele se teletransporta novamente. 

— Chame o drone. — Eiko diz a Hana, enquanto se 
levanta em um salto. 
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Hana envia uma mensagem para o drone, que ficou 
na Casa de Heitor. Eiko corre até Malik, com muita ira.

Enquanto eleva o chicote para golpear, Eiko provoca 
o oponente.

— Já me cansei de você, sábio... — Eiko grita pela ir‐
mã. — HANA!

Quando Malik olha para Hana, que atira, de uma vez, 
diversas flechas em sua direção, o chicote de Eiko se enrola 
nele, liberando uma forte descarga elétrica no guerreiro. 
Sem a devida concentração, Malik fica exposto às flechas de 
Hana, que o acertam em diversas partes do corpo. 

Após o ataque duplo, Malik cai, mortalmente ferido. 
As irmãs se olham e sorriem.

Do outro lado da larga rua, Issa e Dandara continu‐
am lutando. Eiko segue na direção delas, caminhando len‐
tamente.

Malik abre os olhos e vê o perigo que se aproxima de 
Dandara, então usa o resto de energia vital que ainda há 
em seu corpo para abrir um pequeno portal, que levaria 
Dandara para longe dali. Ele ergue a mão direita em dire‐
ção à general de Yby, que luta com ódio contra Issa, após 
ver Eiko golpear Malik mortalmente. Quando percebe que 
Malik está apontando a mão em sua direção, enquanto Ei‐
ko vem andando calmamente, Dandara olha para trás e vê 
o portal se formando. Ela consegue cortar o rosto de Issa, e 
cegá-la momentaneamente com o reflexo do Sol em sua 
espada, Eiko vê o portal e corre para atacar Dandara, mas 
ela dá três saltos mortais para trás e desaparece junto com o 
portal. Malik sorri e seus olhos vão se fechando enquanto a 
vida deixa o seu corpo.  

Por estar muito fraco, o máximo que Malik pôde fazer 
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por Dandara foi deixá-la na fronteira da Primeira Cidade 
com a estrada que leva ao interior. Após passar pelos por‐
tões, com o rosto coberto pelo capuz, Danara segue an‐
dando até encontrar uma carona. Já na estrada, a 
mercenária desativa seu bracelete e seu sistema de identifi‐
cação. Se um oficial do Governo parar o veículo, ela pode 
ser presa, mas é a única forma das Munakata não a encon‐
trarem até que saia de Vênus.

Em menos de uma hora terrestre, Dandara chega à 
sua nave, na cidadezinha onde a havia deixado, e segue 
para Marte. Na saída de Vênus, a mercenária ativa sua 
identificação e seu bracelete, para que o Governo libere 
sua saída. Só então as Munakata as localizam.

— Hum... Heitor não ficará feliz com isso! — Eiko diz.
— Que se dane o Heitor... vamos! — Issa diz. As três 

seguem para uma taberna. Hana envia uma mensagem para 
Heitor, informando que Dandara estava indo para Marte.

Yby está no jardim da nova Casa, onde estava medi‐
tando. Ela lê a mensagem vinda da nave de Dandara. Seus 
olhos se enchem de ira. Kamikia está se aproximando.

— Heitor conseguiu enganar o Governo. Virá pra 
Marte com um exército feito de emancipados. — Yby se 
vira e vai em direção à entrada da casa. Kamikia a segue.

— Como você sabe disso? 
— Enquanto todos descansavam, Dandara e Malik 

foram para Vênus ver o que estava acontecendo... Dandara 
está voltando, não temos muito tempo. — Yby sobe as es‐
cadas que levam à entrada principal. Kamikia se apressa e 
para na frente de Yby, a segurando pelos braços.

— Dandara está voltando... e Malik? — Kamikia pergunta, 
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preocupado. Yby fica séria e faz sinal negativo com a ca‐
beça. Kamikia a solta e ela segue pelo corredor principal 
da casa, para avisar aos mercenários sobre a guerra que en‐
frentarão em breve. Kamikia sai e olha para o céu. 

— Você me enganou, Malik... você me enganou... — 
Kamikia se lembra do rosto do amigo e dos sonhos que ele 
jamais irá realizar.
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Capítulo 2 – Parte 9

A primeira batalha

Uma das atitudes tomadas por Yby, para se preparar 
contra o ataque de Heitor, foi entrar em contato com ele 
para que pudessem definir os termos da batalha. Sem a 
vantagem do ataque surpresa, e para não piorar sua ima‐
gem entre os mercenários, Heitor aceitou os termos. A ba‐
talha deveria acontecer no deserto, para que a população 
de Marte não sofresse com possíveis danos causados no 
confronto. Também ficou definido que o lado perdedor 
aceitaria a derrota e que as desavenças entre Heitor e Yby 
terminariam ali. 

A conversa entre Yby e Heitor foi acompanhada pe‐
los Governadores de Apolo, para que Heitor se sentisse 
obrigado a honrar com o acordo. Antes da proposta dos 
termos da batalha, os Governadores tentaram um acordo 
de paz entre as Casas, mas nem Heitor e nem Yby aceita‐
ram a proposta. Assim, a última batalha da guerra entre as 
Casas acontecerá no deserto de Anúbis, em Marte.

No deserto, Yby vê naves mercenárias pousando ao 
longe, onde Heitor está terminando de organizar suas tro‐
pas. Do lado da líder mercenária, o acampamento já está 
em ordem, os últimos soldados chegam em suas phantoms. 
Kamikia medita com Artemísia sobre uma rocha, atrás do 
acampamento, Dandara se aproxima e se abaixa perto dele.

— A culpa não foi sua... — Kamikia diz, ainda com 
os olhos fechados.

— Não me culpo pela morte de Malik. — Kamikia 
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abre os olhos e olha para Dandara.
— Eu sei... você se sente culpada por ele ter morrido 

sem saber que o amor dele era correspondido. — Kamikia 
fala serenamente, Dandara olha para o horizonte. — Mas 
não se culpe, Malik não sabia lidar com o que sentia, e ho‐
je me pergunto se o que ele sentia era de fato amor ou se 
era somente uma força magnética, que o impelia a cum‐
prir seu destino.

— E quem disse que essa força não pode ser chamada 
de amor? — Dandara se levanta. Kamikia se levanta tam‐
bém. Artemísia continua meditando profundamente.

— Malik foi um bom mestre pra ela... — Dandara 
olha para Artemísia.

— E não poderia ser diferente, foi indicado por 
Andyrá.

— O que será do destino dela após essa batalha? Ma‐
lik já se foi e, provavelmente, muitos de nós também não 
estaremos mais aqui quando essa guerra chegar ao fim. — 
Dandara comenta, com tristeza.

— Pelo que sei, o destino dela é muito grande... mes‐
mo que sofra, nada será capaz de fazê-la sucumbir. Mesmo 
que nenhum de nós sobreviva a essa batalha, Artemísia so‐
breviverá e encontrará novos guardiões, até que possa se‐
guir sozinha a sua jornada. — Kamikia olha para 
Artemísia, em seguida volta o olhar para Dandara. — E 
quanto a nós... não há maior honra que morrer lutando, 
ainda mais contra oponentes tão nobres. — Os dois riem.

— Você está certo. Vamos ajudar Yby a organizar as 
tropas. 

Os dois se afastam de Artemísia. O sol começa a se pôr.
No acampamento, Yby se reúne com os generais para 
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definir as manobras de ataque. Informações sobre os 
emancipados são compartilhadas. Dandara e Kamikia se 
juntam ao grupo.

— Precisamos fortalecer a defesa, agora que já anoi‐
teceu. — Um general diz, ao ver um pequeno drone, de 
Heitor, sobrevoando o acampamento.

— Não se preocupe. Heitor só quer informações so‐
bre o tamanho do exército que irá enfrentar, mas o orgu‐
lho dele não permitirá um ataque covarde na escuridão. — 
Yby comenta. Uma mercenária conversa com Danadara, 
ao fim da conversa, a general vai até a líder da Casa.

— Nosso exército é trinta por cento maior que o 
exército de Heitor, ele usará alguma tática pra tentar redu‐
zir nossas tropas. 

— Hum... Informe a todos sobre isso, pra que fiquem 
em alerta. Mesmo em vantagem numérica, Heitor conta 
com guerreiros mais experientes, se perdermos muitas vi‐
das nossa chance de vitória será drasticamente reduzida.

— Ok! Agora você precisa dormir, Yby... aos pri‐
meiros raios de sol já estaremos em guerra. 

— É.... me sinto muito cansada. Vou dormir um 
pouco. — Yby se aproxima de sua general e põe a mão so‐
bre o ombro esquerdo dela. — Muito obrigada, Dandara, 
pela amizade, pela lealdade e pela dedicação que sempre 
teve com minha Casa. — Yby sorri.

— Não vou fingir otimismo, sei que iremos morrer, 
então, fico feliz em ter compartilhado com você tanta coi‐
sa nessa vida. É uma pena que nossos anos sejam curtos, 
pois poderíamos fazer muito mais, mas o que vivemos já 
valeu a pena. 

Petra se aproxima.
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— Pela manhã poderemos honrar nossa casta de 
guerreiras e iremos morrer sabendo que cumprimos bem o 
nosso destino. — Petra diz, de forma firme, Yby sorri e 
chama por ela.

— Venha, Petra, você também faz parte dessa família. 
Petra se aproxima e as três se abraçam. Depois Petra 

se dirige a Yby.
— Só uma coisa... como iremos morrer, tem algo que 

gostaria de saber... 
Dandara sorri.
— Vou compartilhar a informação sobre Heitor com 

os demais. — Dandara diz e sai. Yby sorri.
— Sim, há um motivo pra eu nunca ter admitido vo‐

cê como discípula, Petra... 
— Isso sempre me irritou, mas meu orgulho nunca 

me permitiu perguntar, pois sempre imaginei que eu não 
fosse digna de ser sua discípula.

— Não... digna você sempre foi, mas a razão vai além 
de você. Infelizmente, Petra, você é filha de um dos assas‐
sinos da minha mãe.

— Meu pai... um dos assassinos da sua mãe?
— Sim. Seu pai é membro de uma seita sinistra, que 

adora uma divindade antiga, Jurupari, e estava com o gru‐
po que invadiu o templo onde minha mãe estudava os 
mistérios antigos da deusa. Quando você chegou em mi‐
nha Casa e tive acesso à sua identidade, assim que vi o ho‐
lograma do seu pai o reconheci.

— Então por que me aceitou?
— Por que senti que havia muita bravura em você e 

que você não era culpada pelos erros de alguém que mal 
conheceu... mas, por honra à memória da minha mãe, não 
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poderia aceitá-la como discípula. Espero que compreen‐
da... — Yby fala com pesar.

— Me desculpe pelas vezes que julgue mal as suas 
atitudes. Sou grata por ter me recebido em sua Casa. — 
Petra sorri. As duas se abraçam.

Um barulho intenso faz Artemísia acordar, é o alar‐
me do acampamento. Os primeiros raios de sol começam a 
surgir, ainda tímidos. Heitor deu o primeiro passo para a 
batalha final.

— CORRAM! HEITOR JÁ COMEÇOU O ATA‐
QUE... — Uma das generais de Yby alerta os demais, aos 
gritos, enquanto homens e mulheres seguem correndo pa‐
ra o campo de batalha. Artemísia fica perdida em meio à 
confusão. Dandara surge, de repente, e a segura nos om‐
bros, bem forte.

— Ei, mocinha... procure um lugar seguro pra se es‐
conder, essa será uma batalha dura. — Yby chama por 
Dandara ao longe.

— Vamos logo, Dandara. — A líder da Casa fala de 
forma firme. Dandara sorri para Artemísia e sai apressada, 
seguindo ao encontro de Yby. Petra já está quase chegan‐
do ao campo de batalha com suas tropas.

Ainda sem saber direito o que fazer, Artemísia é sur‐
preendida por um guerreiro, que lhe entrega um capacete e 
um bracelete grosso, capaz de gerar um escudo de energia.

— Ei, tome logo... e procure por uma arma, para ata‐
car também, não há como vencer uma guerra apenas se 
defendendo. — O guerreiro diz, enquanto empurra os ob‐
jetos no peito de Artemísia. A venusiana entende o engano 
como uma oportunidade para testar o que já aprendeu até 
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ali, então usa o capacete e o bracelete, depois sai à procura 
de uma espada, mas só encontra uma pistola a laser.

— Vai servir! — Artemísia sorri com satisfação, 
olhando para a arma.

Os grupos seguem organizados para o campo de ba‐
talha, cada um guiado por um general. Yby segue com 
Dandara para a linha de frente, onde Petra já esperava por 
elas, lutando. Diversos drones aéreos acompanham os dois 
exércitos. O vermelho da terra do deserto marciano se tor‐
na mais intenso com o sangue dos guerreiros que vão per‐
dendo a vida no combate.

Ainda no acampamento, Artemísia procura uma for‐
ma de ir para o campo de batalha, então vê um grupo se 
movimentando para lá. Ela se mistura aos guerreiros e se‐
gue para o seu primeiro combate. A filha do Clã desanima 
um pouco, quando sai do acampamento e percebe que a 
batalha está acontecendo bem distante dali. O ataque de 
Heitor, que deu início ao combate, foi aos sentinelas de 
Yby, que vigiavam a certa distância do acampamento. 

Artemísia pensa em perguntar a um dos guerreiros 
por que deveriam seguir a pé até o campo de batalha, mas 
é surpreendida por um veículo aéreo grande, que pousa à 
frente do grupo, espalhando poeira para todo lado. Arte‐
mísia fica aliviada e segue para o veículo com a tropa. A 
carona leva alguns segundos e já entrega os mercenários 
ao combate. 

Ao sair do veículo, instintivamente, Artemísia aciona 
o escudo de energia de seu bracelete, se defendendo de um 
tiro a laser, vindo de um soldado inimigo. Sua reação faz 
com que um dos guerreiros que estavam perto dela atire 
no autor do ataque surpresa.
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— Você é ninja... como diria o meu avô! Hahaha... — 
O guerreiro diz e segue correndo, atirando no inimigo. 
Artemísia não compreende a piada, mas segue com o gru‐
po, atacando e se defendendo como pode. Quando a situa‐
ção fica menos tensa, a jovem venusiana olha ao longe e vê 
a intensidade dos ataques na linha de frente. Ela se preocu‐
pa com Dandara e Yby.

— Algo me diz que não as verei mais... — Artemísia 
lamenta por um instante, mas o inimigo se aproxima no‐
vamente e ela precisa retomar seu posto na batalha.
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Capítulo 2 – Parte 10

A fuga

A guerra entre as forças de Yby e de Heitor segue de 
forma sangrenta, mas como nela só há mercenários, códi‐
gos de honra são respeitados. Um deles é não misturar 
guerreiros muito avançados com guerreiros no começo de 
seus treinamentos. A batalha do centro é a batalha dos ve‐
teranos e as batalhas na periferia acontecem entre os nova‐
tos, assim, Artemísia luta em uma batalha distante do 
conflito principal.  

 Na batalha do centro, todos os guerreiros dão o me‐
lhor de si, pois sabem que essa é uma oportunidade rara, de 
morrer com honra pelas mãos de algum bravo guerreiro. 
Petra sente um prazer intenso em fazer parte disso e mata 
seus oponentes com satisfação e muito respeito.

— Em breve estaremos juntos, irmão! — Petra está 
agachada e de olhos fechados, enquanto põe uma das mãos 
sobre o peito do guerreiro do qual acabou de tirar a vida. 
Após se despedir do mercenário, a guerreira se levanta e 
retorna para seu posto de general. — VAMOS! E NÃO 
TENHAM PRESSA DE DEIXAR ESSE MUNDO... — 
Petra diz aos guerreiros, com sua espada erguida e de‐
monstrando muita bravura. 

Os mercenários gritam enfurecidos e se jogam com 
mais paixão no combate. Petra sorri com prazer, de forma 
ofegante, e corre para seu próximo oponente, como se fosse 
um animal feroz prestes a devorar sua presa. As duas espadas 
se chocam e Petra pode olhar nos olhos do oponente. Ela 
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sorri, ele sorri de volta. Os dois carregam a mesma paixão 
por testar a morte a cada instante. Os oponentes se empur‐
ram e voltam a lutar, em meio aos combates.

Yby e Dandara correm à frente de suas tropas.
— ESCUDOS! — Yby grita, ao ver uma rajada de 

flechas de energia se aproximando. Os guerreiros acionam 
seus escudos de energia que, unidos, criam um campo de 
proteção para todos.

Após caírem as flechas, Dandara convoca seus ar‐
queiros.

— FLECHAS! — Três grupos de arqueiros se reve‐
zam, fazendo com que as flechas de suas tropas cheguem 
em tempos diferentes até as tropas do oponente. Vários 
guerreiros são feridos no lado de Heitor, que contra-ataca 
com mais flechas. Os drones, dos dois lados, seguem dando 
apoio, atirando com seus pequenos canhões a laser.

 Em meio aos ataques de flechas, os dois lados avan‐
çam, até que colidem com os guerreiros mais valentes à 
frente. Yby luta, com sua espada, contra dois oponentes, 
um homem e uma mulher. Heitor segue matando de for‐
ma insana. Os dois vão avançando na batalha, até que 
ficam frente a frente.

Quando os olhares de Yby e de Heitor se encontram, 
os dois ficam cegos de ódio. Eles não conseguem ver mais 
nada ao redor. Os dois estão sujos de poeira e sangue. Há 
ferimentos em seus corpos. Os dois líderes se olham por 
um isntante, como se estivessem se matando mentalmente. 
Yby quebra o silêncio.

— Será uma grande honra te enviar para o outro 
mundo... Heitor. — Yby fala com raiva.

— Só acredito neste mundo, Yby, e nele não há espaço 
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para nós dois... mas já que acredita em outro mundo, fica‐
rei feliz em te enviar para lá. — Yby avança com ódio, se‐
gurando a base de sua espada com as duas mãos. Heitor a 
aguarda, com expressão séria e postura imponente.

Heitor se prepara para se defender do golpe violento 
da espada de Yby, mas, ao se aproximar, a mercenária não 
ataca com a espada, ela se joga no chão, atropelando o 
oponente, que cai e quase bate a cabeça, mas se recupera 
logo do tombo e fica de pé, atordoado com o golpe que o 
pegou de surpresa.

 Antes que Heitor pudesse se recuperar do susto, 
Yby, que se levanta em um salto, já chega com toda sua 
fúria e golpeia com sua espada, que passa de raspão na bar‐
riga do mercenário; ele se desvia a tempo de impedir sua 
morte. O sangue jorra, Yby ataca novamente, mas Heitor 
já está mais consciente e ataca também. As espadas colidem 
e criam faíscas, representando todo o ódio que os oponen‐
tes sentem um pelo outro, os dois parecem se movimentar 
mais rápido que todos os guerreiros que lutam ao redor. 

As espadas se chocam em um golpe, colocando Heitor 
e Yby bem próximos, se olhando nos olhos, os dois ofegan‐
tes e cheios de rancor. Heitor empurra a mercenária, que dá 
um salto mortal para trás, para não cair no chão. O guerrei‐
ro segue, velozmente, em direção à Yby, ele tenta dar um 
golpe com sua espada, mas a líder mercenária salta e, na 
descida, quase crava sua espada na cabeça do filho desertor 
do Clã, que consegue desviar, girando o corpo, o que lhe dá 
a oportunidade de ferir a mercenária na perna. 

Ferida, Yby chuta Heitor, para afastá-lo, ele se dese‐
quilibra pisando sobre uma pedra e cai no chão. A guer‐
reira não perde a oportunidade e se move muito rápido, 
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quase se teletransportando para perto de seu oponente. 
Yby levanta a espada e olha nos olhos de seu inimigo, com 
um sorriso de satisfação, Heitor teme por sua vida, mas 
quando Yby já sentia sua espada entrando na carne do ini‐
migo, um drone a acerta no peito, com um tiro certeiro. A 
mercenária cai desmaiada no chão, Dandara vê, ao longe, 
e aciona um de seus drones, por comando de voz. O drone 
envia solicitação para mais dez e eles seguem para proteger 
Yby até que Dandara chegue para regatá-la. Uma merce‐
nária ajuda Heitor a se levantar e a fugir dos drones, que 
vigiam Yby desacordada no chão.

Dandara chega, com alguns guerreiros, Yby já está 
acordando. Enquanto desperta, ela vê, ao longe, Petra sen‐
do atacada por três oponentes.

— NÃAAAAAAAAOOOO!!!! — Yby grita, choran‐
do, ao ver três espadas atravessando, de uma vez, o corpo 
de Petra. Dandara, que está abaixada, apoiando Yby para 
que se levante, olha para a cena e prende o choro.

— Vamos, não há nada que possamos fazer por Petra 
agora... — Dandara coloca Yby de pé, com a ajuda de ou‐
tro guerreiro. A general solicita ajuda por seu comunica‐
dor. A líder mercenária está fraca, por causa do ferimento, 
mas consegue reprimir o choro para dar as ordens ao per‐
ceber que iria perder a consciência mais uma vez. 

— Nós perdemos... — Yby diz, enquanto é carregada 
em direção à nave de resgate solicitada por Dandara.

— Ainda estamos em vantagem na periferia, a guerra 
não acabou. 

— Não... já acabou sim. Eu lidero esse exército e fui aba‐
tida... e mataram Petra... na batalha principal já estamos em 
desvantagem, a periferia cairá após cairmos totalmente por 
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aqui. Avise as tropas que perdemos e estamos em retirada. 
— Yby fala totalmente abatida. Dandara acata a ordem. 

As tropas de Yby começam a se retirar. A informa‐
ção de que ela aceitou a derrota chega até Heitor, que co‐
memora com um grito. As naves de Yby chegam para 
resgatar os guerreiros; os que ainda lutavam interrompem 
a luta e os oponentes colocam a mão direita, fechada, sobre 
o coração, em sinal de respeito, e se despedem. 

Algumas naves do lado de Yby já estão deixando o 
campo de batalha, enquanto outras chegam para levar os 
guerreiros, mas uma ordem de Heitor gera confusão entre 
os dois lados. 

O líder mercenário ordena aos membros de sua Casa 
que prendam os emancipados do lado de Yby, alegando 
que eles não pertencem mais às forças do Governo, já que 
desertaram ao retirar o chip que lhes dava permissão para 
atuar como mercenários de forma legal, no Sistema. A in‐
tenção de Heitor é criar um exército de escravos.  

Os guerreiros da Casa de Heitor começam a cumprir 
a ordem, mas os mercenários emancipados se revoltam, 
dos dois lados, com mais essa atitude desonrosa do desertor 
do Clã. Os emancipados enviam uma mensagem para o 
Governo, solicitando permissão para atacá-lo, para impe‐
dir tal ato desonesto. O Governo, ao perceber que Heitor 
está praticamente sozinho em sua decisão, permite o ata‐
que, para pôr fim à crise entre os mercenários. Muitos 
guerreiros da Casa de Heitor mudam de lado. 

Heitor tenta fugir. Enquanto segue em direção a 
uma nave, envia uma mensagem através de seu comunica‐
dor, mas um grupo de guerreiros o cerca.

Acuado, o desertor do Clã decide lutar até a morte. 
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Ele empunha sua espada e fica em posição de ataque. Mas 
uma nave surge e dispersa os guerreiros que o cercavam, 
com tiros de laser. A pequena nave se aproxima do filho do 
Clã, que corre para atravessar a porta que se abre. Quando 
Heitor entra, a pequena nave sobe, deixando um rastro de 
poeira no chão, e desaparece no céu negro do deserto de 
Anúbis. 

Yby foi levada para a enfermaria do acampamento. 
Ao chegar no local, Kamikia vê o corpo de Petra sendo le‐
vado para o lugar onde os corpos serão preparados para o 
enterro. Ele entra na enfermaria e se aproxima de Dandara, 
que vela Yby inconsciente.

— Lamento por Petra e por Yby também... Eu estava 
muito distante para poder ajudar... — Kamikia comenta. 

— Não lamente, isso faz parte da guerra. Eu estava 
perto e também não pude ajudar. — Dandra não desvia o 
olhar de Yby.

— O que faremos, agora?
— Levarei Yby para a Lua, para que se recupere sem 

que Heitor nos incomode...
— Heitor não morreu?
— Não. Uma mercenária me avisou que ele fugiu em 

uma nave, ao que tudo indica, uma nave pirata.
— Nave pirata? — O líder da Casa de Kûara fica 

pensativo por um instante. — Droga, se for Dionísio essa 
guerra não terminou aqui. — Dandara olha para Kamikia 
preocupada.

— Dionísio? Você acha que Heitor se aliou a Dioní‐
sio?

— Foi só uma intuição... espero estar errado. Mas, e 
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Artemísia? O que faremos com ela? Pelo que entendi, essa 
guerra foi fatal para as Casas, ninguém sabe o que o futuro 
nos reserva, agora...

— É... estive pensando nisso também. Acho melhor 
você levá-la para o templo de Andyrá, quando pudermos, 
pensaremos no que fazer para ajudá-la. 

— Andyrá! — Kamikia pensa alto; Artemísia chega 
na enfermaria, com expressão preocupada e segurando seu 
capacete. Ela vê Dandara e Kamikia perto de Yby, então 
segue até eles.

— Como ela está? — Artemísia pergunta, angustiada.
— Não se preocupe, Yby está bem! — Dandara res‐

ponde, com um sorriso sereno. Kamikia põe a mão sobre o 
ombro dela.

— Arrume suas coisas... O velho mestre a espera.
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INTERLÚDIO

A BATALHA DO CINTURÃO

Uma mulher alta, com cabelos no antigo estilo moi‐
cano, entra em uma taberna escura, na zona boêmia de 
uma das bases do Cinturão. A mulher se move, com passos 
firmes e uma expressão assustadora, em direção a uma me‐
sa, onde está um homem rodeado por pessoas que bebem 
vinho e riem muito. No colo do homem estão duas jovens, 
nativas da base. A mulher com cara de poucos amigos se 
aproxima e dá um soco na mesa.

— Seu maldito! As naves te procuram por todo esse 
Cinturão imundo. — A mulher diz, com ódio. O homem 
afasta as mulheres de seu colo, rindo.

— Heeei! Calma aí, Muriah! Veja como fala com seu 
Capitão e Mestre! Hahahaha... 

— Dionísio, seu cretino! Isso não é momento pras 
suas brincadeiras estúpidas, nossas tropas estão sendo ata‐
cadas por mercenários, não só pelos pirralhos das Casas, 
mas por um número considerável de emancipados tam‐
bém. — A mulher se aproxima mais de Dionísio, se abai‐
xando e jogando seu corpo para frente, sobre a mesa. Ela 
olha nos olhos do Capitão Pirata. — Deixe sua devassidão 
pra outra hora... — A mulher pega no pescoço de Dionísio 
e o faz se levantar do banco onde está sentado. — As tropas 
precisam de você, AGORA! — A mulher praticamente ar‐
ranca Dionísio da mesa e o joga no chão, depois o empur‐
ra para que siga em frente. Dionísio ri, se ajeita e segue 



131

imponente, à frente da giganta.
Muriah é irmã de Dionísio; o grande pirata deve 

muito de sua fama à ela, que sempre foi seu braço direito. 
Dionísio é um jovem fora da lei, que conseguiu se 

destacar no Sistema e, assim, lidera a maior frota pirata de 
Apolo. Ele é um homem forte, bonito, confiante, corajoso, 
mas muito relapso. Nunca dispensa os prazeres da vida. Se 
não fosse o pulso forte da irmã, talvez Dionísio jamais seria 
um grande líder. A ideia de assaltar o Cinturão partiu de 
Muriah, que ajudou a definir toda a estratégia para a mis‐
são. Foi um passo ousado, mas que daria muito prestígio 
ao pirata, caso fosse bem sucedido.

O governador do Cinturão convocou a Casa de Yby 
para resolver o conflito. Dandara esteve com ele, pessoal‐
mente, para receber as instruções sobre a missão, pois as 
forças de Dionísio haviam se infiltrado no sistema de co‐
municação do Governo. Yby convocou a Casa de Kûara e 
um número considerável de emancipados, o que elevou os 
custos da missão. 

— Bem... qual é a situação? — Dionísio se senta em 
sua cadeira de Capitão na nave.

— As naves mercenárias estão em vantagem em torno 
da base principal, mas por aqui ainda conseguimos avançar. 
— Um homem, que está nos controles da nave, diz.

— Então vamos terminar logo com essa brincadeira 
por aqui, para avançarmos até a base principal. Se os mer‐
cenários conseguirem a vitória por lá, teremos problemas 
de verdade. — O capitão aciona alguns comandos na tela 
holográfica à sua frente. Ele pressiona o dedo sobre um 
ícone com a foto de Muriah.

— Vou para a base principal. — Muriah fala rispidamente.
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— Não vai não... preciso de você aqui. Após vencer‐
mos essa batalha, vamos, todos, para a base principal. 

— Há guerreiros nossos na base principal, eles já estavam 
em terra quando os mercenários chegaram. Vou defendê-los. 

— Você não vai conseguir passar pelas naves... me 
ajude aqui e então iremos pra lá. — Muriah fica irritada, 
mas antes que ela se expresse, Dionísio a interrompe. — E 
não me desobedeça, venha logo! — Dionísio interrompe a 
comunicação.

As naves de Dionísio conseguem vantagem e as na‐
ves mercenárias deixam seu posto para ir em direção à base 
principal do Cinturão. As tropas do capitão pirata seguem 
em peso para lá também. 

Em torno da base principal, as tropas de Dionísio es‐
tão em vantagem numérica. Muriah aproveita para que‐
brar o cerco mercenário e consegue pousar na base, com 
mais três naves. Eles desembarcam em um porto, que esta‐
va sob vigia de mercenários mais jovens. As tropas de Mu‐
riah avançam, em direção à batalha que acontece em um 
campo de exploração de minério, o maior do Cinturão.

— Usem todos os veículos que encontrarem... Nossas 
tropas precisam de nós no campo. — Muriah dá as ordens 
aos guerreiros piratas. 

— Hei, Dandara! — Malik sussurra, chamando a 
atenção da guerreira. Os dois estão escondidos atrás de um 
veículo enorme, utilizado para o transporte de minério.

— O que foi? — Dandara pergunta, baixinho.
— Olhe! — Malik aponta para o alto de uma monta‐

nha de minério. Dandara vê a movimentação discreta de 
alguns piratas. Ela aciona seu comunicador.
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— Yby! Olhe na montanha ao norte! — Yby recebe a 
mensagem e deixa instruções para que façam ataques em 
conjunto.

Dandara envia instruções a um pequeno drone, que 
vai até os piratas no alto da montanha e atira com seu ca‐
nhão a laser, isso faz com que o grupo atire de volta, reve‐
lando sua posição às tropas mercenárias que se escondiam 
entre as máquinas de exploração de minério. Todos ata‐
cam de uma vez, com flechas e tiros de laser. 

Mais drones seguem até o alto da montanha. Kami‐
kia informa que está chegando com suas tropas ao local 
onde os piratas estão. Quando Kamikia chega ao acampa‐
mento pirata, Muriah também chega ao campo de explo‐
ração de minério. Ela mata alguns mercenários com sua 
arma a laser. Dandara é informada, então movimenta suas 
tropas para atacar as forças de Muriah. 

Pequenas naves piratas conseguem quebrar o cerco 
de naves mercenárias ao redor da base, então seguem para 
dar reforço à Muriah. Yby solicita reforços entre os eman‐
cipados.

Enquanto as tropas de Kamikia estão em vantagem 
no acampamento pirata, as forças de Dandara e Yby co‐
meçam a ter dificuldade em meio aos ataques das naves e 
ao avanço dos guerreiros liderados por Muriah. 

A guerreira pirata segue atirando nos mercenários, 
até que sua arma começa a falhar. A giganta joga a arma 
na cabeça de uma mercenária que estava se aproximando, 
então pega seu triendy, que cresce em sua mão, e que ela 
logo aciona formando duas lanças a laser nas pontas. Mu‐
riah fica mais insana e mata diversos mercenários por onde 
passa. Dandara vê os ataques, ao longe, mas antes que ela 
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comece a seguir em direção à Muriah, Yby aparece.
— Deixe essa maluca comigo. — A líder mercenária 

passa por Dandara.
— Hei! Você sabe muito bem quem ela é... não crie 

caso com Dionísio, o cara é vingativo. 
— Que morram os dois. — Yby corre em direção à 

Muriah, gritando, segurando sua espada com força. 
Muriah escuta os gritos de Yby e olha para trás, po‐

dendo ver a mercenária se aproximando.
— Hahahahaha... A pirralha pensa que é ameaça pra 

mim. — Muriah debocha, enquanto gira seu bastão. Um 
emancipado vê a cena e corre para impedir que Yby seja 
atacada por Muriah. Quando Yby já está perto da giganta, 
o mercenário a empurra, e se protege do golpe da líder pi‐
rata. A jovem líder mercenária quase cai no chão, mas 
consegue manter o equilíbrio. Um guerreiro de Muriah 
tenta atacá-la, mas ela se defende e eles lutam.

Mais emancipados chegam, pela terra e pelo ar. As 
tropas piratas ficam em desvantagem. Na órbita da base, as 
principais naves de Dionísio são abatidas.  Kamikia vence 
a batalha no acampamento pirata e as tropas lideradas por 
Yby, Malik e Dandara, junto com a ação dos grupos de 
emancipados, conseguem controlar a situação na base. 

As naves de Dionísio estão cercadas. A frota de Hei‐
tor passa perto do conflito, retornando de uma missão.

— Hum... ora, ora... se não é o nosso velho amigo 
Dionísio em apuros novamente. — Heitor comenta, com 
ironia, ao ver em uma tela holográfica da sala de comandos 
de sua nave a situação da frota de Dionísio. — Entrem em 
contato com o Capitão Pirata, acho que posso tirar vanta‐
gem disso. — Heitor dá as ordens aos operadores.
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Na nave, Dionísio conversa com o mercenário arro‐
gante.

— O que você ganha com isso, caro Heitor?
— O que mais poderia ser, nobre pirata? Ao salvar sua 

pele, você fica me devendo um favor. 
— Tudo bem... no momento não tenho escolha mes‐

mo. Vou preparar a nave de fuga, mas se isso for uma cila‐
da, aciono minha belezinha nuclear e iremos juntos para o 
outro mundo... nobre Heitor.

— Ninguém irá para outro mundo, meu caro... e se apres‐
se ou as crianças podem desconfiar da minha ajuda e não estou 
com paciência para lidar com aquelas criaturas hoje.

Heitor liga, temporariamente, um campo magnético 
que confunde os sistemas das naves ao redor. Isso deixa a 
nave de fuga de Dionísio invisível e ele chega bem rápido 
à grande nave que lidera a frota de Heitor, que passa livre‐
mente pelo conflito entre piratas e mercenários. 

A frota de Dionísio é capturada. Na nave de Heitor, 
o líder pirata descobre que sua irmã foi detida e levada pa‐
ra julgamento por oficiais do Governo.



CAPÍTULO 3
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Capítulo 3 – Parte 1

Caminho no deserto

Jove atravessa, imponente, o enorme salão de sua ca‐
sa e segue para a biblioteca, onde conversa com um dos 
governadores através de uma grande tela holográfica.

— Peço desculpas, mas não poderemos atender a esse 
pedido do Governo. Nosso Conselho compreende que nos‐
sa situação em Apolo é bem delicada, já que somos vistos 
como párias por onde passamos, assim, decidimos ficar de 
fora desses conflitos entre os demais grupos mercenários. 

— Somos gratos por atenderem prontamente aos chama‐
dos de emergência, já que a maioria das missões ficou sobre a 
responsabilidade de vocês nessa crise, mas precisamos pôr fim às 
guerras entre os mercenários... elas podem trazer o caos para o 
Sistema. 

— Entendemos, nobre governador, mas não pode‐
mos colocar em risco nossa única cidade em Apolo. Vênus 
foi o único lugar que nos acolheu e não podemos abrir 
mão disso. Se entrarmos na guerra, a cidade do Clã ficará 
vulnerável, já que há muitas Casas mercenárias em nosso 
planeta. 

— As Casas já não existem, caro Jove... os mercenários 
agora se organizam através de guildas, como você bem sabe. 

— Sim, mas mesmo assim não podemos nos arriscar. 
Contamos com vossa compreensão, nobre governador! — 
Jove diz, irredutível. O governador interrompe a comuni‐
cação sem se despedir. 

— Sem educação! — Jove comenta. Um soldado do 
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Clã entra na biblioteca
— Me perdoe, senhor, mas há um chamado urgente 

do Conselho. Solicitam sua presença imediatamente. 
— Vamos! 

Yby e Dandara andam em meio à confusão de um 
dos mercados subterrâneos da Lua. As duas usam um lon‐
go manto escuro, com capuz que cobre boa parte de seus 
rostos. Agora, assim como Heitor, elas são consideradas 
foras da lei pelo Governo.

Dandara vê, ao longe, uma barraca de tamanho mé‐
dio, com um dragão dourado no topo.

— Yby!
A líder mercenária olha para a direção indicada por 

Dandara.
— Vamos! O que seria de mim sem você, nobre 

guerreira! — Yby passa por Dandara, se apressando em di‐
reção à barraca com o dragão.

Em uma das idas aos mercados barulhentos e sujos da 
Lua, Yby encontrou um velho sábio, que já foi um mestre 
na arte da música um dia. Foi ele, Epîakara, quem lhe con‐
tou sobre a Relíquia dos Deuses, um antigo amuleto que, 
segundo os Sábios, tem o poder de transformar seres hu‐
manos com energia vital intensa em avatares de divindades 
de todos os tempos. Alguns deuses podiam mesmo ressus‐
citar os mortos através desses avatares. Yby se interessou 
pela história, pois poderia usar a relíquia para trazer Petra 
de volta, isso a levou a preservar o corpo da guerreira em 
sua casa provisória na Lua. 

Epîakara convenceu Yby de que encontrar a relíquia 
estava em seu destino, ela perguntou como poderia fazer 
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isso, ele simplesmente lhe disse para confiar no Dharma. 
No mesmo dia, uma conversa em uma praça foi o sufici‐
ente para que a líder mercenária encontrasse sua primeira 
pista, que lhe colocou no caminho que a levaria a encon‐
trar a barraca com o Dragão dourado, em um dos merca‐
dos menos conceituados da Lua.

Andyrá atravessa, imponente, o grande jardim cen‐
tral do templo. Ele segue para a casa dos visitantes, lugar 
em que o templo recebe os peregrinos e os candidatos a 
discípulos que ainda não se sentem muito seguros em tri‐
lhar o caminho dos sábios. Quando atravessa o grande 
portal que leva até um pequeno jardim ele vê Artemísia 
treinando, com roupas leves, iluminada pelos primeiros 
raios de sol da manhã marciana. O sábio para um instante 
e aprecia a cena. A bela filha de Jove, que o mestre recebeu 
no templo como sua própria filha, inspira esperança na‐
quele velho coração endurecido pelo tempo. 

Andyrá sorri. Artemísia percebe que está sendo ob‐
servada e para, constrangida, fazendo a devida reverência 
ao mestre do templo.

— Não pare, menina... só vim saber se está precisan‐
do de alguma coisa, mas vejo que está muito bem aqui. 
Continue seu treino. — O sábio se vira e vai se afastando. 
Artemísia chama por ele.

— Mestre! – Andyrá para e, sem virar o corpo, olha 
para trás. – Me desculpe... sei que não sou discípula do 
templo. — Artemísia fala de cabeça baixa. Andyrá se vira e 
segue até ela.

— Não há porque se desculpar, minha querida! — 
Enquanto Andyrá diz, um dos discípulos passa e estranha a 



140

forma carinhosa como o mestre trata a menina. Ele, que é 
sempre sério demais. O sábio ignora o discípulo. — Há al‐
go que posso fazer por você?

— Já estou aqui há um mês... sei que não posso ficar 
pra sempre, mas no momento não tenho pra onde ir... 
queria saber se...

Andyrá interrompe Artemísia.
— Não se preocupe, pode ficar o tempo que precisar! 

— O mestre fala com um sorriso paternal. — Tenho que 
voltar para o templo, para a casa principal... Sempre haverá 
discípulos por aqui, o que precisar, basta pedir a eles.

— Muito obrigada! 
Andyrá se afasta. Artemísia retoma seu treino, sozi‐

nha, perto de uma bela cerejeira.
Após alguns minutos treinando, um discípulo chega 

ao jardim, atordoado, procurando por uma mulher, também 
discípula de Andyrá. A mulher está perto da cerejeira da 
qual Artemísia aproveita a sombra para treinar. Quando o 
homem a encontra, um nome chama a atenção da menina.

— Heitor? — A discípula pergunta, quase sussurrando.
— Sim... Ele procura... — O discípulo se cala, então 

olha para Artemísia, depois segura a mulher pelo braço e se 
afasta, fazendo com que Artemísia não pudesse mais ouvir 
a conversa.

Um mal estar toma conta da venusiana. O pouco 
que ouviu da conversa a levou a crer que Heitor procurava 
por ela, mais uma vez, e isso despertou a lembrança do 
massacre na Casa de Yby. Artemísia começa a temer pela 
vida dos discípulos do templo de Andyrá.

Um vento forte faz Kamikia fechar os olhos. Ele está 
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de pé, no alto de uma montanha em Vênus. É noite. O 
vento faz os cabelos do guerreiro se moverem para trás, as‐
sim como as partes do tecido leve de sua blusa que não es‐
tão protegidas pelo colete resistente que usa por cima dela. 
Quando o vento se torna menos intenso, ele abre os olhos 
e vê o céu escuro de Vênus, com suas estrelas extrema‐
mente brilhantes.

O antigo líder da extinta Casa de Kûara se lembra do 
momento em que soltou as cinzas de Malik, ali mesmo, no 
alto daquela montanha. 

— Que sua consciência possa me guiar em meus dias 
aqui nesse mundo, meu amigo... e que ao fim deles, eu 
possa encontrá-lo novamente.

Na Lua, Dandara é afetada pelas lembranças de Ka‐
mikia e também se lembra do sábio mercenário, a quem 
amou em silêncio. O mantra que Yby recita perto do cor‐
po de Petra, já de posse da relíquia, faz Dandara voltar sua 
atenção à cerimônia que poderia trazer a general de volta. 

Em Marte, Artemísia espera todos dormirem, então, 
vestida com seus trajes de mercenária, a filha do Clã pula o 
muro do complexo anexo ao templo. Já do lado de fora, 
ela olha para os portões, depois olha para o céu e segue em 
frente, sem rumo, no vasto deserto marciano.
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Capítulo 3 – Parte 2

Acorde

Dionísio está na praça principal de Europa. Ele está 
encostado em uma das colunas do lugar, que fazem home‐
nagem a grandes civilizações do passado remoto. Dionísio 
olha com desejo as pessoas atraentes que passam por ele.

— Não sei como conseguiu sobreviver sem sua ir‐
mã... — Uma voz feminina faz Dionísio sair do transe em 
que estava, observando uma jovem se afastando.

— Hei! Vocês demoraram...
— Tem sorte de termos vindo. Fale logo o que quer 

de nós. — Issa diz, impaciente.
— Sei que não querem mais trabalhar com Heitor, mas...
— Desde quando o grande Dionísio aceita ser garoti‐

nho de recados? — Eiko diz com ironia.
— Calma! Não vim representando Heitor, muito pe‐

lo contrário. Tenho uma proposta pra vocês. Acho que 
irão se interessar... 

Dionísio leva as Munakata para uma das tabernas que 
ficam perto da praça. Os quatro conversam bastante, 
quando as irmãs vão embora, o Capitão Pirata envia uma 
mensagem para Heitor.

— Elas lutarão do nosso lado. — A mensagem aparece no 
holograma do bracelete de Heitor. Ele comemora dentro da nave.

Em uma caverna, no vasto deserto de Anúbis, em Mar‐
te, um grupo de mercenários encontra Artemísia adormecida.

— Ei, veja! — Uma jovem mercenária chama o grupo 
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ao ver a filha do Clã dormindo sobre o chão vermelho do 
solo marciano. Cinco mercenários se aproximam. O mais 
velho toma a frente.

— Hum... pelas roupas ela era aluna de Yby.
— Yby? — A jovem que encontrou Artemísia per‐

gunta.
— Sim... Veja a marca da Casa gravada na calça, so‐

bre a cocha da menina. — O líder do grupo diz. Artemísia 
acorda. O jovem líder se abaixa. — Olá, jovem mercenária! 
— Artemísia fica apreensiva ao ver que é observada por seis 
pessoas. — Não se assuste, somos mercenários também. 
Aquela é Marcela, meu nome é Momburu. — Artemísia se 
levanta. O mercenário se levanta também.

— Sou Artemísia, fui discípula na Casa de Yby. 
Os mercenários se olham.
— Então, Artemísia, como você bem sabe as Casas 

deixaram de existir após a guerra... — Marcela diz — Ago‐
ra nos organizamos em guildas. Momburu é o líder dessa 
guilda que estamos formando e, como a encontrei, te faço 
o convite pra fazer parte desse grupo. — Artemísia olha 
para os demais mercenários. A mercenária observa a venu‐
siana. — E então? — A filha do Clã olha para Momburu, 
que sorri para ela.

— Será uma grande honra pra mim! — Artemísia 
sorri.

— Bem-vinda à guilda Tapuia! — O líder do grupo 
passa o braço sobre o ombro de Artemísia. Os dois seguem 
abraçados, rodeados pelos demais integrantes da guilda, 
que comemoram a chegada de mais um membro.

Na Lua, Dandara desperta e vai até o quarto de Yby 
e o encontra vazio. A general vai até a sala onde está o 
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corpo de Petra, onde encontra a líder mercenária desolada.
 — Não se preocupe, encontraremos outra forma... — 

Dandara coloca a mão sobre o ombro de Yby.
— Não entendo... fizemos tudo da forma como nos 

ensinou a discípula do templo da deusa...
— Ela falou que sua energia vital era suficiente, mas 

deveria estar intacta, ou a deusa não usaria seu corpo como 
avatar... fizemos o ritual ao fim do ciclo5  anterior e você 
estava cansada, pois passamos a maior parte dele procuran‐
do a relíquia. 

— É... pode ser isso. 
— Venha! Se alimente e durma um pouco. Ao fim 

deste ciclo tentaremos outra vez. — Dandara e Yby dei‐
xam o grande salão.

— Ei, seu cretino, me dá isso aqui... — Um jovem diz 
a outro que pegou seu copo sobre a mesa. A guilda Tapuia 
está reunida em uma taberna. Um drone chega com mais 
copos e uma garrafa, da qual serve uma bebida a todos. 
Artemísia pega o copo à sua frente.

— Hei! Você não... — Momburu toma o copo da 
mão de Artemísia e vira o conteúdo de uma vez em sua 
boca.

— O que é isso?  — Artemísia pergunta enquanto 
observa todos beberem. O drone retorna com mais um 
copo e outra garrafa, agora de um líquido amarelo.

— Tome, esse é pra você. O que nós bebemos é vi‐
nho... — Momburu diz.

— Sim, você é muito novinha pra isso, tome seu leite 
de pindó6  — Marcela diz.

Os jovens mercenários brigam, riem e se divertem. 
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Artemísia sente que encontrou um novo lar.
Na saída da taberna, Marcela olha o quadro de re‐

compensas enquanto Momburu e os demais seguem para 
as phantoms. O quadro fica ao lado da porta do estabeleci‐
mento. É uma grande tela holográfica. Marcela se interessa 
por um dos documentos e aciona seu bracelete, copiando 
seu conteúdo, que ela logo envia para os demais membros 
da guilda e então se dirige para as phantoms.

— Bem, não era o que eu tinha em mente pra nossa 
primeira missão, mas acho que servirá como treinamento 
pros pirralhos. — Momburu comenta, após ler o docu‐
mento enviado por Marcela.

— Desde quando enfrentar herculanos é algo fácil, 
Momburu... Vamos convocar outras guildas e dividir a re‐
compensa. 

— Puxa, Marcela... São só herculanos. — Marcela co‐
loca os óculos e sobe na phantom, em seguida desaparece 
no deserto. As outras phantoms a acompanham. Momburu 
ri e segue o grupo também.

Na lua, outro ciclo chega ao fim. Yby tenta nova‐
mente fazer o ritual para receber a deusa que poderia tra‐
zer Petra de volta à vida. Dessa vez Yby não espera 
Dandara, que saiu para se encontrar com um antigo aliado 
da Casa de Kûara. 

Diante do corpo de Petra, Yby repete o mantra. A 
resposta da deusa é rápida. Em segundos, Yby se torna 
Hebe, a deusa grega da Juventude Eterna. Ela se aproxima 
de Petra, a olha serenamente e então materializa em sua 
mão a ambrosia, o alimento dos deuses. 

Hebe, no corpo de Yby, leva a ambrosia até os lábios 
de Petra. O alimento se torna luz e invade o corpo inerte, 
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pela boca, então toma conta dele todo, iluminando a mer‐
cenária por inteiro. A deusa dá um beijo na boca da gene‐
ral e se afasta.

Ao se afastar, Hebe deixa o corpo de Yby, que de‐
mora alguns segundos para retomar sua consciência. A jo‐
vem guerreira se torna consciente a tempo de ver Petra 
despertando, retornando do reino dos mortos. Uma felici‐
dade enorme toma conta da líder mercenária. Dandara se 
aproxima.

— Você conseguiu! — Dandara fala com os olhos 
cheios de lágrimas. Petra se levanta e olha para as duas 
guerreiras.

— Espero que não tenham se livrado de Heitor sem 
mim. — Petra diz com sua expressão selvagem. Yby e 
Dandara sorriem.
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Capítulo 3 – Parte 3

O templo de Ártemis – parte 01

— O que te faz ter tanta certeza de que as irmãs irão 
lutar ao meu lado, caro Dionísio? — Heitor pergunta ao se 
aproximar do pirata, que está observando a grande tela ho‐
lográfica na sala de comando da nave. 

— Não se preocupe, nobre filho do Clã, assim que 
elas chegarem nesta nave, o que acontecerá daqui a alguns 
instantes, você saberá e verá que não terão motivo pra me 
trair. — Dionísio se afasta. Heitor fica preocupado.

Dionísio anda por um largo corredor da nave. Ele se‐
gue para um dos elevadores, que levam até o setor das naves 
de guerra individuais. Quando a porta do elevador se abre, já 
no setor das naves menores, o capitão pirata vê as Munakata 
descendo da nave delas. Ele vai ao encontro das trigêmeas.

— Pontuais como sempre! — Dionísio se aproxima 
para dar um abraço em Hana, que cruza os braços. O capi‐
tão pirata continua sorrindo. — Sejam bem-vindas à mi‐
nha humilde residência espacial. 

— Pare de tolices. Vejo que não cumpriu o acordo. 
— Issa comenta, ao ver Heitor se aproximando do grupo. 
Dionísio mantém seu sorriso canastrão.

Quando Heitor se aproxima do capitão da nave, mal 
tem tempo para dizer algo. Os soldados de Dionísio, que 
estavam em meio aos pilotos e engenheiros do setor, se 
aproximam rapidamente do filho do Clã e o imobilizam. 

— O que está acontecendo? — Heitor pergunta, fu‐
rioso.
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— Como podem ver, meninas, sempre cumpro com 
minha parte nos acordos. — Dionísio olha para Heitor, 
que assiste a tudo sem compreender. — Nobre Heitor, o 
acordo que fiz com as meninas foi o seguinte... Elas nos 
ajudariam a encontrar Yby, prenderíamos ela e Dandara e 
então as entregaríamos ao Governo em troca de Muriah. 
Mas elas não gostaram do plano, disseram que só ajudari‐
am se você também fosse preso e entregue ao Governo. 
Essa foi a condição pra que elas aceitassem lutar ao nosso 
lado, como sei do seu ódio por Yby, imaginei que não se 
importaria de colaborar com o plano, se tornando também 
um brinde pro Governo... então aceitei as condições. Es‐
pero que não leve pro lado pessoal. — Dionísio faz sinal 
para os guerreiros levarem Heitor para uma das salas de 
detenção da Nave. Issa sorri.

— Vamos logo preparar o ataque. Yby está na Lua. 
— Issa diz.

— Na Lua? Pelos antigos! Como não pensei nisso... 
Era óbvio que iriam pra Lua. — Dionísio diz. — Vamos, 
não podemos mais perder tempo.

Petra treina no dojo de um templo isolado no deser‐
to da Lua. Yby conversa com Dandara.

— O que dizem é que as Munakata romperam com 
Heitor após um dos surtos dele, por elas terem deixado vo‐
cê sair viva de Vênus após a luta onde Malik foi morto... 

— Sim, elas nem foram pra batalha final em Marte e, 
até onde sei, querem a cabeça de Heitor.

— Pois é... não faz sentido estarem nos procurando 
pro desertor do Clã, como te disse seu informante... 

— O fato é que fizeram perguntas sobre nós por aí e 
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provavelmente já descobriram onde estamos. Kamikia teve 
uma intuição em Marte, segundo ele o salvador de Heitor 
foi Dionísio.

— Dionísio? Hum... aí faria sentido. Há tempos ele 
busca vingança por termos entregado Muriah ao Governo. 
Mas se ele está com Heitor, as Munakata dificilmente luta‐
riam ao lado dele.

— A menos que ele traia Heitor. — Yby fica pensativa.
— Entre em contato com Kamikia e tente conseguir 

reforços com guildas chefiadas por pessoas de nossa confi‐
ança. Precisamos marcar um encontro em um lugar segu‐
ro, bem longe da Lua.

— Sim senhora! — Dandara responde, em tom des‐
contraído, e começa a enviar mensagens aos aliados. 

Yby anda por um corredor; um frequentador do 
templo a cumprimenta enquanto passa por ela. A merce‐
nária pega a relíquia em um pequeno bolso no cinto e se‐
gue para a saída. Ela para diante as escadas, olha para a 
relíquia, depois para o deserto sombrio que rodeia a cons‐
trução. 

A região, onde foi construído o templo, está no pe‐
ríodo da escuridão, ou seja, na noite lunar, que dura apro‐
ximadamente quinze dias terrestres; como o local é 
abandonado, o breu toma conta de tudo, tornando a paisa‐
gem assustadora. Enquanto Yby observa o deserto, Petra se 
aproxima.

— Não tenha receio, estamos com você... — Petra 
olha para o amuleto na mão de Yby. — E as deusas tam‐
bém. — Petra sorri de forma sinistra. Yby sorri de volta. 
Dandara se aproxima.

— Nossos aliados irão nos aguardar no templo de 
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Andyrá. — Dandara olha para o céu, assustada. Yby e Petra 
não têm tempo de olhar também, pois há uma grande ex‐
plosão no templo, causada por um projétil lançado de uma 
nave. A explosão faz com que as três guerreiras sejam jo‐
gadas longe. Em seguida as Munakata são deixadas no de‐
serto por uma pequena nave.

— Vamos continuar atacando, capitão? — Uma sol‐
dado de Dionísio pergunta, diante dos controles da nave.

— Não. As Munakata pediram pra não intrometer‐
mos. Essa luta é delas. Vamos esperar que acabem, então 
levaremos o que sobrar para o Governo.  

— E se nenhuma delas sobreviver, capitão? — Um 
soldado pergunta.

— Ainda teremos Heitor. De qualquer forma Muriah 
terá sua liberdade. — Dionísio sorri. — Vamos assistir à luta.
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Capítulo 3 – Parte 4

O templo de Ártemis – parte 02

Yby rasteja para pegar a relíquia, que caiu perto dela. 
Dandara e Petra se levantam, meio atordoadas. A merce‐
nária se concentra e consegue a ajuda de Athena, que logo 
ao tomar o corpo da mortal, recupera sua energia vital e de 
suas aliadas. A deusa gera uma aura protetora em Dandara 
e Petra, lhes garantindo mais força e auto cura.

Hana para e atira flechas na direção de Yby. A deusa 
materializa um escudo e se protege, enquanto corre em di‐
reção às Munakata. Petra e Dandara se juntam a ela. Issa e 
Eiko esperam as rivais se aproximarem. A neblina, sobre o 
solo escuro da Lua, completa a clima de terror do momento.

Petra e Yby seguem à frente, Dandara pega o triendy 
e dá cobertura com suas flechas. Athena potencializa a 
energia do arco de Dandara.

— Deixe a vadia do chicote comigo. — Petra diz a 
Yby, então se apressa, com toda sua fúria, em direção à Ei‐
ko. Athena choca sua espada com a espada de Issa.

— Hum... uma deusa! Sensacional! — Issa sorri, en‐
quanto Athena lê a guerreira.

Athena leva Yby para outra dimensão.
— Nobre guerreira, como está de posse da Relíquia 

dos Deuses você pode evocar o poder de qualquer divinda‐
de feminina, mas tenho que lhe alertar que sua oponente 
tem o dom de assimilar técnicas de qualquer um que lute 
com ela, assim, lutar contra divindades só a tornará mais 
forte e habilidosa. 
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— Compreendo... mas que chance uma mortal teria 
contra seres divinos?

— Contra nós, nenhuma, mas contra um avatar ela 
pode vencer, ainda mais que você é um avatar inexperien‐
te, que não tem o conhecimento necessário para tirar o 
melhor proveito de sua condição.  — Yby fica pensativa. 
— Entenda que se ela vencer, após lutar contra um avatar, 
tudo que aprender na luta fará dela uma guerreira pratica‐
mente invencível. 

— Que chance tenho lutando com minha própria 
consciência? 

— No momento sua chance é muito grande, pois 
além de ser uma oponente à altura da jovem Munakata 
ainda poderá contar com minhas bênçãos, mas se lutar 
com a minha consciência, ou seja, como um avatar, sua 
oponente se tornará cada vez mais difícil de ser vencida.

— Então as bênçãos permanecem... como o escudo e 
as auras de proteção e cura?

— Sim.
— Obrigada, grande deusa! Posso assumir a luta então.
Athena se transforma em luz e a consciência de Yby 

retorna ao mesmo momento em que a deusa interrompeu 
a luta. Para as Munakata não passou mais que um segundo.

— Vou gostar de aprend... — Issa fica séria e analisa 
Yby por um instante. — Hum... vejo que a deusa não quis 
compartilhar seus dons comigo. Melhor... agora posso 
acabar com você mais rápido.

Issa ataca com a espada, Yby se defende e chuta a 
Munakata para longe.

— O que foi? Não consegue se garantir sem a deusa?
Yby fica enfurecida e ataca rapidamente sua oponente. 
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A espada de Yby corta a carne de Issa em diversos pontos. 
A Munakata se assusta com a velocidade dos golpes e chuta 
Yby para longe. Ofegante e assustada, Issa tenta compre‐
ender o que aconteceu.

— Fui rápida demais pra você? Tenho golpes mais 
lentos, se preferir, mas aviso... eles são fatais.

Issa olha para Yby com ódio.
Dandara se cansa de somente bloquear os ataques das 

flechas de Hana, então atira suas flechas enquanto corre 
em direção à inimiga, ao ver Petra lutando contra Eiko, 
Dandara atira três flechas para frente e três na direção da 
Munakata do chicote. 

Hana tenta defender Eiko, lançando flechas para des‐
viar as flechas inimigas, então rola no chão para não ser 
atingida pelo ataque de Dandara, que aproveita a deixa pa‐
ra avançar mais rápido em direção a ela. 

Quando as flechas de Dandara são atingidas pelas de 
Hana, uma delas se duplica e acaba atingindo a perna de Ei‐
ko. Petra aproveita a distração de sua oponente para avançar 
e, ao tentar atacar com seu chicote, Eiko tem a mão cortada 
pela lança de energia de Petra, que usa um bastão com lan‐
ças nas extremidades. Sem o chicote, e sem uma das mãos, 
Eiko fica em desvantagem em relação à general de Yby. Pe‐
tra encolhe seu bastão e o guarda na cintura.

— Não seria justo você morrer sem uma luta digna. 
— Vou te matar, sua maldita. — Eiko ataca Petra 

com um golpe no peito, usando sua mão. Petra sente o 
impacto do golpe e é jogada no chão.

Petra se levanta rapidamente e observa Eiko tentando 
pegar o bastão de seu chicote. A general balança a cabeça, em 
reprovação, então aciona as lanças de seu bastão e o arremessa 
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em direção à Eiko. Ao tocar no bastão no chão, a lança de 
Petra atravessa o coração da Munakata. A general de Yby 
se aproxima da oponente que agoniza no chão, enquanto 
o sangue escorre de sua boca.

— Se tivesse lutado com dignidade, talvez teria vivi‐
do pra contar por aí que você matou Petra, mas você prefe‐
re se esconder atrás do seu chicote, fique com ele... pra 
sempre. — Petra pega no bastão de sua lança e desliga os 
lasers. Os olhos de Eiko ficam parados, abertos e sua respi‐
ração cessa. Hana e Issa sentem a perda da irmã.
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Capítulo 3 – Parte 5

O templo de Ártemis – parte 03

A energia vital de Eiko é compartilhada com suas ir‐
mãs. Hana e Issa se tornam mais fortes. Dandara consegue 
se desviar das flechas de Hana, enquanto se aproxima dela. 
Já perto da oponente, a mercenária dá um salto muito alto 
e desce como um meteoro, acertando com um chute a ca‐
beça de Hana. A Munakata perde o equilíbrio, mas não 
cai. Dandara rola no chão, após o impacto, e fica de pé, em 
posição de defesa. 

Petra vai ajudar Yby em sua luta contra Issa, a mais 
forte das Munakata.

— Você não me assusta, mercenária... você é fraca, 
posso te matar quando quiser.

— Tenta. — Dandara provoca Hana.
A Munakata arma seu arco.
— Flechas... assim, tão de perto?
Hana sorri com o comentário de Dandara, então ati‐

ra uma flecha. Danara se desvia.
— Uau, a moça errou. — Dandara debocha.
— Não, minha cara, eu nunca erro... — Hana desliga 

seu arco e guarda o triendy na cintura. Dandara fica intri‐
gada.

O chão começa a tremer. Um barulho estranho vai 
ficando mais forte. Dandara olha, séria, para Hana, que sorri si‐
nistramente e corre como uma flecha. Ao olhar para trás, Dan‐
dara vê um animal enorme se aproximando, enlouquecido 



156

pela dor da flecha de Hana que o atingiu. 
— Um pindó... na Lua?
Dandara mal tem tempo para pensar. Rola no chão 

para se desviar do caminho da fera gigante. O animal a 
persegue, ela decide subir nele, escalando pela lateral. 

O pindó se debate, pula e faz ruídos como se estives‐
se sentindo muita dor. Dandara vê o local onde a flecha o 
atingiu. Ela se lembra que está protegida com o campo re‐
generador de Athena, então tenta usar o campo para curar 
a ferida do animal.

— Não custa tentar, né! — Dandara coloca sua mão 
sobre a ferida do pindó, enquanto se segura em seus lon‐
gos e grossos pelos. — Está dando certo! — Dandara se 
anima, quando vê a ferida se curando. O animal vai se 
acalmando aos poucos, até que para.

Dandara desce do pindó em um salto. Ele se abaixa e 
ela pode se aproximar de sua cabeça e olhar no olho dele. 
O pindó parece agradecido. Dandara passa a mão na gran‐
de face do animal. 

— Bichinho bonitinho... Se eu sobreviver aqui, te le‐
vo de volta pra Marte.

O pindó faz um barulho alto e forte, como se esti‐
vesse respondendo. Dandara tapa os ouvidos e sorri, depois 
se lembra das Munakata.

— Tenho que ir... — A guerreira se afasta do animal, 
correndo.

Ao longe, Dandara vê as duas Munakata lutando 
contra Yby e Petra. Ela pega a base de seu arco, que logo 
se arma, e começa a atirar flechas contra as Munakata, en‐
quanto vai se aproximando.

— Cuide da arqueira. — Issa diz, séria, para Hana, 
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que dá um salto mortal para trás, fugindo do ataque de Pe‐
tra. Issa rola no chão, se desviando do ataque de Yby e se 
posicionando diante de Petra. Yby a segue e as duas mer‐
cenárias lutam contra Issa.

Hana atira flechas em Dandara, que vem se aproxi‐
mando ao longe. Dandara aciona seu escudo de energia e 
guarda o triendy na cintura, depois pega sua espada e se‐
gue correndo em direção à Hana.

Quando Dandara está bem perto, Hana troca o arco 
por um bastão de energia, na mesma base dourada do tri‐
endy. As duas guerreiras se confrontam e lutam ferozmen‐
te. Após alguns golpes, Dandara cai no chão. Hana vem 
com tudo para cima dela. Dandara sente o chão tremer e 
vê o pindó indo na direção de Hana. A general ri, olhando 
para a oponente, e rola no chão. O pindó esmaga Hana.

Enquanto o pindó se vinga de Hana, pisoteando a 
Munakata, Dandara segue para a batalha final. As três 
guerreiras lutam contra Issa, que agora tem a força das três 
Munakata e está mais insana que nunca. Ela se movimenta 
muito rápido, conseguindo se defender e atacar as três 
guerreiras ao mesmo tempo. Em um dos ataques, ela joga 
Dandara e Petra longe.

— Ela tá muito forte... Não vamos conseguir derrotá-
la. — Petra diz, cansada.

— Ah! Vamos sim... 
— Como?
Dandara pensa um pouco, depois se levanta e fala 

gritando com Yby.
— YBY! CHAME PELA DEUSA MORRIGAM!
— Morri... o quê?
— Morrigam, Petra... uma divindade antiga, que 
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também era trina, assim como as Munakata.
Yby sorri enquanto luta contra Issa e logo Morrigam 

se manifesta através dela. Agora as duas lutam em pé de 
igualdade.

— Mal consigo acompanhar. Os golpes estão muito 
rápidos.

— Sim... e vai ficar melhor ainda. — Dandara sorri.
Issa e Yby lutam como se tempo e espaço não exis‐

tissem ao redor delas. De repente, o corpo de Yby é toma‐
do por uma luz intensa e vai se transformando, se 
tornando um grande lobo branco. Issa se assusta com a 
criatura que começa a surgir à sua frente. Ela tenta pensar 
em um ataque, mas o lobo a devora de uma vez, arrancan‐
do sua cabeça.

Petra e Dandara só viram uma luz forte ao redor das 
duas guerreiras e, com a intensidade da luz se reduzindo, 
elas começam a ver Yby de pé e um corpo no chão.

— O que Yby está segurando? — Dandara pergunta, 
com o braço na frente dos olhos para protegê-los da luz.

— A cabeça da última Munakata. — Petra responde 
sorrindo e segue em direção à Yby, que joga a cabeça so‐
bre o corpo.

Na nave, Dionísio lamenta pelo resultado da luta.
— Droga!
— O que faremos, capitão?
— Vamos pra Titã. 

Diante do corpo da Munakata, Yby, Petra e Dandara 
observam, ofegantes, os restos mortais da guerreira.

— Acho que agora podemos ir...
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— Ir pra onde? — Petra pergunta.
— Pra Marte... — Dandara olha sorridente para o 

pindó que se aproxima lentamente.  As outras duas merce‐
nárias olham para o animal, sem entender.

— O que um pindó faz no deserto da Lua? — Petra 
questiona.

— Ora, provavelmente algum pirata o deixou por aí, 
após desentendimento com algum cliente. — Dandara vai 
se aproximando do pindó. Yby sorri, depois olha em dire‐
ção ao templo.

— Cuidem do animal, ainda há algo que preciso fazer.
Yby segue para as ruínas do templo, devastado pelo 

ataque de Dionísio.
Diante das ruínas, a relíquia vibra e Yby se torna o 

avatar da deusa Ártemis, para a qual o templo foi erguido.
Ártemis anda entre os destroços, quando chega no 

salão onde ficava sua estátua, destruída pelo ataque, a deusa 
ergue o lugar novamente e reconstrói sua personificação 
em pedra. A deusa olha ao redor e vê corpos de discípulos 
do templo, ela os transforma em luz, que se elevam como 
belas estrelas indo para o céu.

A deusa sai do que restou do templo e, do lado de 
fora, ergue suas mãos. As ruínas vão se afundando na terra 
escura do deserto da Lua, como se ela fosse areia movedi‐
ça. Com as ruínas do templo enterradas, Ártemis leva a 
consciência de Yby para a dimensão dos deuses. 

— Agora que seus pedidos foram atendidos, a relí‐
quia deve ser devolvida a Epîakara.

— Mas a relíquia não estava com ele, tive que procu‐
rar...

— Não estava com ele porque alguém a roubou. Ele 
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é o guardião desse objeto, precisou de você para resgatá-
lo, por isso lhe permitiu usar a relíquia para trazer sua ami‐
ga de volta e garantir sua vitória nessa última batalha, mas 
você ainda é um avatar fraco, por isso a relíquia deve vol‐
tar para as mãos de Epîakara, que saberá a quem deverá 
entregá-la. Se insistir em utilizar a relíquia, seu corpo vai 
envelhecer em pouco tempo, talvez em poucos dias, e ain‐
da há o risco de atrair forças de divindades obscuras, às 
quais você não conseguirá controlar.

— Entendo... Me desculpe, comecei a me apegar ao 
amuleto.

— Sim, é o que o poder faz com todos os mortais que 
não estão preparados para ele. Para o seu próprio bem, é 
melhor devolvê-lo logo.

A consciência de Yby retorna ao seu corpo. Ela vê 
Dandara e Petra se aproximando, as duas estão sobre o 
pindó. Yby sorri.

— Vamos, tenho que ver o velho Epîakara, então le‐
vamos seu bichinho pra Marte. 

Dandara estende a mão do alto do pindó. Yby escala 
o animal, segurando seu pelo, e pega a mão de Dandara. 
Os quatro seguem pelo deserto escuro da Lua.
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Capítulo 3 – Parte 6

Até a próxima missão

A caminho de Titã, Dionísio consegue negociar a 
troca de Muriah por Heitor. Ele explica aos governadores 
que as Munakata foram derrotadas por Yby, Petra e Dan‐
dara e que as três, agora, provavelmente cuidariam de 
guildas, mas enquanto Heitor estivesse solto, uma nova 
guerra poderia começar a qualquer momento. O governo 
ouviu outros líderes mercenários e constatou que, de fato, 
Heitor era o responsável pelas guerras e que o prendendo 
tudo voltaria ao normal. 

O Governo decidiu liberar as licenças das mercenárias 
perseguidas pelo filho desertor do Clã. A princípio, o Go‐
verno se mostrou irredutível em sua sentença para Muriah, 
mas diante dos depoimentos contra Heitor, o Governo en‐
tendeu que abrir mão de sua prisão seria um prejuízo muito 
maior à ordem no Sistema que a libertação da irmã de Dio‐
nísio. Assim, o capitão pirata segue feliz para Titã, o lar dos 
governadores de Apolo, para resgatar seu braço direito.

Na Lua, Yby se encontra com o guardião da Relí‐
quia. 

— Obrigada pela confiança, mestre Epîakara. — Yby 
entrega a Relíquia dos Deuses para o vidente.

— Não agradeça, foi no Dharma que confiei. — O 
ancião guarda a relíquia em uma pequena bolsa amarrada na 
cintura, se cobre com um manto velho, sem capuz, se vira e 
segue seu caminho. Yby o observa. Petra se aproxima.

— Foi esse velho que te falou da relíquia...
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— Sim... Sem ele não teríamos você de volta. — Yby 
olha sorrindo para Petra. 

— Acho que eu devia agradecê-lo, então... — Petra 
abre a boca para chamar por Epîakara, Yby coloca a mão 
em seu ombro.

— Não. Deixe que ele se vá. — Epîakara vira em uma 
esquina e desaparece. — Onde está Dandara?

— Embarcando o pindó.
— Hahaha... aposto que vai adotar aquela fábrica de 

leite.
— Hahahaha. — Petra e Yby andam pela rua. Dan‐

dara espera por elas no porto da Lua. De lá elas seguirão 
para Marte.

Artemísia olha para o céu avermelhado do crepúscu‐
lo em Marte. Um vento forte brinca com seus cabelos, 
agora longos. Ela sorri. Aos dezoito anos não se sentiria 
feliz em nenhum outro lugar. Enquanto inspira fundo o ar 
pesado do planeta vermelho, antiga esfera do deus da 
guerra, a jovem mercenária abre os braços, segurando, 
com sua mão direita, sua inseparável espada. Ela fecha os 
olhos por um instante, sentindo toda a energia à sua volta, 
então se vira de uma vez, cortando a cabeça do inimigo 
que se aproximava rapidamente. 

— Foi pra isso que nasci! — A venusiana diz, com um 
sorriso sarcástico, enquanto luta, ao lado de seus companhei‐
ros de guilda, contra um exército de foras da lei que conspi‐
ravam, escondidos no deserto, contra o governo de Marte.

Ao fim da batalha, alguns rebeldes são presos por sol‐
dados do Governo e os mercenários seguem para as taber‐
nas marcianas.
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— Hahahaha... o novatinho se escondeu atrás da Ar‐
temísia... tava tremendo e chorando. — Uma mercenária 
diz. Todos estão sentados ao redor de uma mesa grande na 
taberna.

— Ele não se escondeu atrás de mim... viu que eu es‐
tava em desvantagem contra aqueles gigantes e quis me 
ajudar, certo? — Artemísia olha para o novato, sorrindo. O 
rapaz sorri de volta.

— Você devia liderar os Tapuia, Artemísia... Mom‐
buru já tá ficando velho... hahahaha. — Um mercenário 
comenta, enquanto bate nas costas de Momburu, que está 
sentado na cadeira ao seu lado.

— Velho? Eu? — Momburu dá um soco no rosto do 
mercenário. Ele fica zonzo por um instante. Todos ficam 
em silêncio. — Então? — Momburu pergunta, sério. O 
mercenário dá gargalhadas, todos riem.

— Parem, crianças... todos aqui sabem muito bem 
que o líder dos Tapuia sempre será Momburu. — Artemí‐
sia diz sorrindo, enquanto levanta o copo e faz um brinde, 
à distância, para o líder da guilda, que sorri e brinda de 
volta. Enquanto olha para Momburu, Artemísia vê um 
mercenário se levantando de uma mesa um pouco ao lon‐
ge e indo em direção à saída. A guerreira se levanta e corre 
atrás dele.

Do lado de fora da taberna, Artemísia segura no om‐
bro do homem.

— Kamikia!
— Sim? — Kamikia responde, desconfiado, enquanto 

se vira olhando para a bela jovem que o aborda.
— Não se lembra de mim?
— Com certeza me lembraria se a conhecesse. — O 
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mercenário observa Artemísia com admiração.
— Para... é estranho você me olhar assim. Sou eu... 

Artemísia! — Kamikia fica constrangido e começa a tossir. 
— Ei, me desculpe...

— Tudo bem! — Kamikia se esforça para parar de 
tossir, seus olhos ficam vermelhos e lacrimejando. — Eu 
que peço desculpas, mas, putz! Você se tornou uma bela 
mulher...

— Hahahahaha... para! — Artemísia dá um tapa forte 
nas costas de Kamikia, ele se desequilibra.

— E forte... hehehe.
Os dois caminham pela rua enquanto conversam. 

Kamikia conta que não quis fazer parte de nenhuma guil‐
da, preferiu seguir seu caminho como um guerreiro autô‐
nomo. Ele conta sobre a ressurreição de Petra e que as três 
guerreiras seguiram caminhos diferentes em Apolo, cada 
uma liderando uma guilda. 

— É bem provável que um dia todos nós estejamos 
em uma batalha em comum novamente. — O mercenário 
para e olha para Artemísia, sorrindo.

— Seria incrível! — Artemísia sorri de volta.
— HEI! ARTEMISIAAAAA... JÁ VAMOS...
Artemísia e Kamikia olham para trás.
— Seu namorado tá chamando... 
— Momburu é o líder da guilda... e não é meu na‐

morado. — Os dois mercenários se abraçam. — Se precisar 
de ajuda um dia, procure pelos Tapuia. — Artemísia pisca 
e se afasta.

— Então... até a próxima missão... guerreira! — Kami‐
kia pisca de volta. Artemísia sorri e segue até Momburu, 
que a espera na entrada da taberna. 
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Um vento forte faz Kamikia ouvir sussurros. Ele se 
lembra de Malik.

— É... velho amigo. Você tinha razão... — Kamikia 
observa Artemísia por mais um instante, depois se vira e 
segue seu caminho.
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GUIA DE PERSONAGENS

AKIRA – Maior fabricante de espadas de Apolo.
ANDYRÁ – Mestre do templo de Ybytuura, em Marte.
ARTEMÍSIA – Filha de Jove, um dos maiores generais do 
Clã.
BOADICÉIA – Guerreira emancipada, a mais velha da Casa 
de Yby. Retornou para treinar as mais experientes da Casa.
DANDARA – Mercenária. É a segunda em comando na Ca‐
sa de Yby. 
DIONÍSIO – Um dos maiores piratas de Apolo. Dionísio é 
um jovem ambicioso, cruel e pervertido. Foi o responsável 
pelo ataque ao Cinturão de Asteroides.
EIKO – Criança esplêndida, filho de vida longa (jap.). Munakata 
Sanjojin que usa o chicote de energia.
HANA – Flor (jap.). Munakata Sanjojin que usa o arco de 
energia. Sente a aproximação de perigo a metros de distância.
HEBE – Deusa grega da imortalidade e juventude eterna. Fi‐
lha de Zeus e Hera.
HEITOR – Líder da casa da qual Artemísia fugiu sem saber.
ISSA – Corajosa, valente (jap.). Munakata Sanjojin que usa a 
Espada. Aprende novas técnicas com o oponente enquanto 
luta.
JOVE – Pai de Artemísia. Um dos generais de mais destaque 
no Clã.
KAMIKIA – Líder da Casa de Kûara. 
KANI – Discípula de Boadiceia.
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KIKI – Melhor amiga de Artemísia na Casa de Yby.
LAURA – Discípula de Boadiceia. 
MALIK – General e melhor amigo de Kamikia. Malik é 
sobrinho do mestre Andyrá.
MANIR – Dono da loja de armas em Europa.
MARCELA – Mercenária da guilda Fantasma liderada por 
Momburu.
MARIAH – Uma general da Casa de Kûara.
MATSU – Discípula de Boadicéia.
MIKO – Discípula de Boadiceia.
MOMBURU – ameaçar, desafiar (tupi antigo) – Líder da 
guilda Tapuia. a primeira da qual faz parte Artemísia.
MORRIGAM – Divindade trina da mitologia celta. Deusa 
da guerra. Em algumas versões do mito, a deusa pode se 
transformar em um lobo branco. 
MUNAKATA SANJOJIN – deusas do panteão xintoísta 
(Japão). Na história são trigêmeas assassinas, da Casa de 
Heitor. As trigêmeas são: Issa, Eiko e Hana.
MURIAH – Irmã e braço direito de Dionísio, o grande 
pirata.
NAOMI – General de Yby. 
PETRA – Uma das generais de destaque da Casa de Yby. 
Discípula de Boadiceia. Filha de um dos assassinos da mãe de 
Yby – motivo pelo qual Yby nunca a treinaria. 
YBY – Líder de sua Casa, em Vênus. Teve a mãe assassinada 
por um grupo machista, então, quando se tornou mercenária, 
criou seu próprio clã, só com mulheres. 
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NOTAS

1Os humanos preservaram os costumes de seu planeta original. 
Cada ciclo representa 24 horas terrestres, que funcionam como 
dia e noite, na Terra. Isso organiza as sociedades humanas espa‐
lhadas por Apolo, para que definam seus horários para dormir e 
despertar, já que em certas regiões os períodos de dia, em que 
há incidência direta da Luz solar, e noite, onde há escuridão, 
não coincidem com os dias e noites na Terra, como é o caso de 
Vênus.

2O símbolo da casa de Yby é o ideograma chinês yuè (lua) - 月.

3Bóia e Kugo são personagens da obra A Lenda de Bóia, de Léo 
D. Andrade.

4Io é uma das luas de Júpiter e aparece no céu de Europa duas 
vezes por dia – um dia em Europa dura 3,5 dias da Terra.

5Em Apolo um ciclo sempre equivale a vinte e quatro horas ter‐
restres. Na lua um dia dura em média 15 dias na Terra, assim 
como a noite também.

6Pindó – o mesmo que pindoba, tupi antigo. “nome comum a 
diversas palmeiras do gênero Attalea”. Na história é o nome de 
um animal da nova fauna de Marte.
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