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Prologo

A   s a l a  e s t a v a  t o t a l m e n t e  e s c u r a . 

As correntes de ferro, já enferrujadas, seguravam 
alguém que não se parecia preocupado em estar 

naquele lugar. 
Um homem por volta de quarenta anos, mas com 

aparência extremamente envelhecida, olheiras profundas e 
ferimentos pelo corpo, a encarava com alegria em seus olhos 
castanhos claros. Os cabelos, com grandes tufos brancos, 
mas ainda conservando o tom loiro, caíam pelo rosto e 
se mesclavam aos machucados. Seu corpo estava magro e 
desnutrido, mesmo aparentando ter sido forte e musculoso 
algum dia. Sem compreender muito bem, a garotinha, que 
tinha no máximo sete anos de idade, sentiu medo de tocá-lo; 
teve a impressão de que ele morreria se o removesse dali. 
Aproximou-se e viu sua mão branca como papel, se parecer 
morena perto da mão daquele homem que parecia estar ali 
há muito tempo e apesar do estado que se encontrava, reuniu 
forças para tentar se aproximar da menina.

— Menina... – ele falou num sorriso sem dentes, que a 
sobressaltou.

´
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— Quem é você? – ela perguntou assustada.
O medo que ela sentia não era do homem em si, e sim, 

de sua aparência. Sabia, mesmo que inconscientemente, que 
ele era bom. Algo dentro de si lhe dizia: “encontrou o que 
buscava”, a sensação desse encontro substituía o medo.

— Sente-se em algum lugar, menina. Eu estava te espe-
rando.

— Esperando-me? – sentiu que se sentou no chão sujo e 
gelado, mas não se importou. — Você me conhece?

— Posso dizer, conheço-a melhor que você mesma.
— Mas eu não conheço você! – a menina declarou, 

sentindo seus cabelos castanhos caírem para frente ao se 
aproximar do homem.

— Tem certeza que não, pequena? Já não me viu em 
algum outro lugar?

Ela encarou o homem velho e machucado. Lembrou-se, 
colocando a mãozinha na boca e ofegando.

— Mas como?
— Você tem um futuro difícil pela frente, menina. Sabe 

quem são os Escolhidos?
— Não. – ela nunca havia ouvido aquilo.
— Então, lembre-se deles e descubra o que são. Fazem 

parte do que você se tornará.
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I

A pequena Saori

e l a  e s t a v a  e m  u m  l u g a r  m u i t o  b o n i t o  e  h a v i a 

uma árvore que predominava naquela extensão, enorme 
e cheia de folhas. Um conhecido estava sentado embaixo 

da árvore, parecia dormir profundamente com os cabelos 
caindo em cima dos olhos. Curiosa, Celebriant aproximou-se, 
e então ouviu uma voz que nada tinha a ver com o seu sonho: 

— Celebriant? 
Ela não queria acordar. Sentia que se conseguisse falar 

com aquela pessoa, conseguiria tirar suas dúvidas. Talvez ela 
descobrisse o porquê de sonhar com tudo aquilo, o tempo todo.

— Celebriant! – a mãe chacoalhou-a, parecendo um 
pouco irritada.

Sentiu que alguém pulava em sua cama e abriu os olhos, 
vendo Lune do lado dela.

— Acorda preguiçosa. – a irmã mais nova falou, dando 
um sorriso típico.

— Eu quero continuar dormindo! – resmungou Cele-
briant, tentando puxar a coberta acima da cabeça.

— Tem que se levantar! – a mãe falou, puxando as cor-
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tinas do quarto e o banhando com a luz do sol. — Hoje final-
mente tivemos um dia bonito, então levante-se !

Celebriant olhou para o tempo lá fora e se animou um 
pouco. Talvez o dia fosse melhor do que ela esperava. Estava 
começando a levantar da cama quando se lembrou de algo e 
olhou para a mãe. 

— Mamãe, o que são os Escolhidos?
— Como? – a mulher virou-se, encarando a filha um 

pouco chocada.
— Os Escolhidos. O que é isso?
Sua mãe encarou-a estranhamente e aproximou-se 

receosa.
— Onde ouviu isso, minha filha?
— Eu sonhei com isso, mas não entendi.
Ela acariciou a barriga gigante de nove meses parecendo 

extremamente distante. De repente, aproximou-se das filhas. 
Percebeu que Lune também estava curiosa para saber sobre 
o assunto falado e as duas encararam a mãe que se sentou na 
ponta da cama.

— Vou contar uma história para vocês meninas. Pode 
até parecer bobagem, mas prestem atenção.

As duas continuaram a olhar a mãe com os olhos bri-
lhantes e depois de um suspiro, a mãe começou:

— Bom... Há muito tempo atrás, havia uma vila em 
que a maioria das pessoas possuía como poder, o Intueri. – a 
mãe aproximou-se mais, alisando a grande barriga. — Eles 
moravam afastados de todos e eram pessoas estranhas. Não 
gostavam de contato com pessoas normais como nós, e 
parecia que eram voltados totalmente para seu próprio poder. 
Houve então, um estranho acontecimento: nasceu entre eles, 
um menino sem poderes. 

— Sem poderes? Como isso é possível? – Lune falou, 
parecendo descrente.

— Sim, sem poderes. Eu não sei explicar muito bem, mas 
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é uma história que pode muito bem ser mentira! – ela deu 
uma risada, fazendo com que as duas meninas rissem também. 
– Então, esse menino cresceu ali, e quando se tornou um 
adulto, percebeu que tinha um poder maior do que qualquer 
um daquele lugar. Ele resolveu, após muito pensar, que iria 
transformar o mundo do jeito que ele sempre sonhou. Mas 
sabe qual era o problema, meninas? A forma que ele pensava 
era má... Ele era mau! O governo ficou preocupado com a 
ambição e a falta de caráter daquele que alguns seguidores 
começaram a chamar de “O Escolhido”, e então decidiram que 
o melhor seria eliminar toda aquela vila de Intueri.

— E eles conseguiram, mamãe? – perguntou Lune, 
jogando seus longos cabelos negros para trás, estava curiosa.

— Claro. Nós, pessoas de bem trabalhamos para o 
benefício da humanidade.

— Mas fazer o bem é matar as pessoas? – resmungou 
Celebriant, um pouco chocada.

— Eliminar aqueles que querem transformar nosso 
mundo em caos, filha? – a mãe passou a mão novamente 
em sua barriga de grávida e sorriu. — Você acha que matar 
alguns vai fazer diferença quando o mundo poderá ruir com 
a ambição de poucos?

A menina ficou pensativa, ainda não entendendo o que 
a mãe falara. Então pareceu compreender algo e novamente 
falou:

— Mamãe?
— Sim, Celebriant?
— Eu sou má?
A mãe encarou a filha como se quisesse ler os pensa-

mentos dela.
— Não entendi querida.
— Eu sou Intueri, mamãe! – ela apontou para o próprio 



11

peito, como se fosse uma aberração. — Se eles foram maus, 
isso quer dizer que eu sou má também, não?

— Claro que não! – a mãe apressou-se a pegar a mão dela, 
parecendo preocupada. — Você vai desenvolver seu poder de 
Kassan, filha, e vai ser uma das melhores, tenho certeza! – ela 
deu um sorriso e pareceu ficar pálida. — Agora mamãe precisa 
ir ao banheiro.

A mulher levantou, parecendo cansada e abatida e saiu 
do quarto. A menina de cabelos negros encarou a irmã, dando 
um sorriso nada gentil.

— Você é uma aberração, viu só? Todos os Intueri são 
problemáticos. Você não poderia ser diferente!

Celebriant levantou um pouco da cama e sorriu, enca-
rando a irmã com um olhar cínico.

— Quer ver quanto tempo levo para te pegar hoje, Lune?
A irmã mais nova arregalou os olhos de pavor e saiu 

correndo, gritando pela mãe fazendo com que Celebriant 
sentasse novamente na cama, confusa. Não compreendera 
seu sonho e a explicação da mãe também não ajudara a or-
denar seus pensamentos. Resolveu que era melhor esquecer 
aquilo. Se os Intueri eram realmente maus, então não queria 
ser um deles.

Ela se vestiu e ia descer para tomar café quando escutou 
sua mãe dar um grito abafado. Correu até o quarto dela, 
desesperada abriu a porta do banheiro. Parecia que sua mãe 
tinha feito xixi nas calças de tão molhada que estava. A mulher 
percebeu que a filha estava chocada olhando para ela, e deu 
um sorriso, querendo acalmá-la.

— Filha, não se preocupe.. – ela falou, contraindo o rosto 
como se estivesse com dor. — Só chame seu pai, por favor?

Sem pensar duas vezes, Celebriant correu preocupada 
escadaria abaixo. Seu pai estava na sala, sentado no sofá e 
segurando um livro frente aos olhos.
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— Papai, mamãe está te chamando no banheiro! – ela 
disse, ofegando.

O pai levantou os olhos e encarou a filha.
— O que houve Celebriant?
— Ela parece estar com dor, papai e... – ela abaixou o 

tom de voz, envergonhada. — E parece que fez xixi nas calças!
O pai levantou-se num pulo e subiu as escadarias cor-

rendo, deixando Celebriant parada ali raciocinando. Quando 
Lune nascera ela era muito pequena para se lembrar dos 
detalhes, mas agora com sete anos compreendia algumas 
coisas. E pelo jeito, o bebê estava nascendo.

***
Celebriant e Lune estavam no hospital há quase seis horas 

quando o pai apareceu. Celebriant notou que ele parecia muito 
preocupado. Ao vê-las sentadas ali, o pai abriu um sorriso 
na tentativa de animá-las, mas não conseguiu convencê-las.

— A irmãzinha de vocês nasceu. – ele ajoelhou-se em 
frente delas, segurando a mão das duas com carinho.

— É uma menina! – Celebriant exclamou, dando um 
sorriso leve para o pai que pareceu não perceber.

— Ela é uma Kassan também, papai?
Celebriant olhou para Lune que encarava o pai com olhos 

ciumentos. Era óbvio que ela não queria que a irmãzinha 
tivesse o poder da família. Conseguiu desde que nascera se 
sobressair de segunda filha para a principal, graças ao seu poder 
de Kassan. Agora não queria ter que lutar contra outra irmã.

— Ainda não sabemos, ela acabou de nascer. – ele falou 
um pouco preocupado. — Por que vocês não vão para o quarto 
onde sua mãe ficará? Eu já encontro vocês lá.

Ele indicou o corredor e deu para Celebriant o número 
do quarto. As duas foram caminhando em silêncio e ela sentia 
que Lune estava muito emburrada. Assim que chegaram 
ao quarto, perceberam que a porta estava entreaberta, e lá 
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dentro, sua mãe descansava em cima de muitos travesseiros. 
Um médico estava conversando com ela. As duas irmãs se 
entreolharam curiosas, aproximando-se da porta, ouviram:

— Ainda não sabemos senhora Devoy.
— Mas não é possível que ela tenha nascido sem poderes! 

– a mãe falou sua voz parecia fraca e cansada.
— Ela tem um poder senhora, mas ainda não sabemos 

qual é. – a voz do médico estava baixa e tensa. — Estamos com 
um problema para identificar o poder que ela possui.

— Então se virem! – ela grunhiu, encostando a cabeça 
nos travesseiros. — Façam logo seu trabalho e tragam minha 
menina aqui.

O médico, um pouco preocupado virou-se para sair e 
Celebriant abriu a porta como se tivessem chegado naquele 
momento.

— Mamãe! – ela exclamou, aproximando-se da cama. 
— Como você está?

— Estou bem, querida. E vocês, se comportaram direi-
tinho?

— Sim, mamãe.
— Ainda não descobriram o poder de nossa irmã? – 

perguntou Lune, encarando a mãe profundamente.
— Não, meu amor. Ainda não, mas às vezes demora um 

pouquinho. 
Celebriant viu Lune cruzar os bracinhos e sentar-se no 

sofá do quarto, parecia amuada. Diferente da irmã menor, ela 
ficou o tempo todo ao lado da mãe, esperando que trouxessem 
o bebê; estava muito curiosa para saber como era ter uma irmã 
menor. Lune e ela tinham pouquíssima diferença de idade (um 
ano e três meses) e ela nem sabia o que era cuidar de um bebê. 

Um médico abriu a porta, trazendo nos braços, o que 
parecia ser um bolo de cobertas. Sua mãe esticou os braços 
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e pegou a bebê acariciando-a. Seu pai entrou logo depois, 
conversando em sussurros com outro médico. 

— E então? – a mãe inquiriu, mais para seu pai do que 
para o médico.

Sentiu que Lune encarava o médico e seu pai com olhos 
famintos.

— Parece que não encontraram nada além de predispo-
sição para Speede. – o médico falou temeroso — Mas iremos 
continuar com a pesquisa até... – ele respirou fundo fechando 
os olhos com preocupação. — Termos certeza...

Sem esperar resposta de ninguém, ele acenou com a 
cabeça e saiu do quarto, deixando-as á sós com o pai. Olhando 
melhor, Celebriant pode ver o quanto seu pai estava preocu-
pado. Não entendia exatamente o porquê, mas ao ver o rosto 
de alívio de Lune, percebeu que eles estavam preocupados 
por terem apenas uma filha Kassan. E aquilo fez com que seu 
coração apertasse no peito. Ela que era mais velha é quem 
deveria ter o poder desenvolvido, mas tinha um poder que 
os pais consideravam inútil. E seu real poder, fora atrofiado. 

Aproximou-se do bolo de cobertas que a mãe segurava 
e sentiu um calor no peito. Sua irmã era muito parecida com 
sua mãe. Os cabelos eram negros e lisos e a pele era amarelada. 
Os traços lembravam um pouco os do seu pai, mas o geral era 
sua mãe. Esticou os braços e perguntou se poderia segurar o 
bebê um pouco.

Com a ajuda de seu pai, ela segurou sua irmãzinha no 
colo e sentiu-se muito feliz. Aquela garotinha era muito linda! 
Deu um sorriso enorme ao vê-la bocejar e abrir os olhos de 
uma cor indefinida.

— Qual é o nome dela, mamãe?
— Saori – ela respondeu, dando um grande sorriso.
— Saori – repetiu Celebriant, dando um sorriso tam-

bém. — Bem vinda ao mundo.


