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Prólogo 
Uma fila colorida dava voltas no quarteirão de um 

prestigiado colégio na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Os moradores que passavam por ela arregalavam olhos e 

bocas, principalmente as crianças, pois metade dos presentes 

estava fantasiada de personagens de animes e filmes: 

vestiam capas coloridas, uniformes japoneses, armaduras 

feitas dos mais diversos materiais, maquiagens que iam do 

rosto aos pés, grandes espadas e armas de fogo 

confeccionadas com um cuidado quase cinematográfico. A 

outra metade não fantasiada fazia questão de exibir blusas 

com personagens de grandes olhos coloridos, toucas com 

orelhas de raposa, dragão ou monstrinhos que nem se sabia 

o nome no Brasil, além de colares, anéis e correntinhas de 

metal com os mais diversos símbolos. Era a fila para entrar 

em uma das maiores convenções de anime da cidade. 

Logo no começo dela, três figuras entraram quase aos 

tropeços, mal conseguindo manter os pulsos estáticos para 



receberem suas pulseirinhas de papel. Já podiam ouvir as 

primeiras vozes tentando vencer o concurso de karaokê com 

temas de animes — e que já sabiam quem não venceria pelo 

falsete. Do outro lado da entrada, as marcações da quadra de 

esportes desapareciam sob uma série de barracas e estandes 

salpicados de produtos, roupas e acessórios em promoção. 

Enquanto que, dentro do colégio, salas temáticas já 

começavam a se encher com atrações específicas para cada 

nicho, como torneios de card-games, grupos de debates e 

aulas de mangá. 

Uma pessoa comum se sentiria perdida em um lugar 

como aquele, o que não acontecia com Aika. No auge de seus 

onze anos, sorria de orelha a orelha enquanto caminhava, 

deixando para trás do portão sua rotina de quem estudava 

ouvindo o quanto aquilo era “coisa de criança” ou “do 

demônio”. Ali dentro não havia ninguém para chamá-la de 

esquisita ou boba, para zombar de seus desenhos, para 

impedi-la de ser quem era. Estava em casa. 

Respirou fundo para tentar apagar o fogo no 

estômago de quem ia ao seu terceiro evento, porém pela 

primeira vez como cosplayer. A fantasia de Kinryuu 



transformava a pequena menina de cabelos rebeldes e olhar 

brilhante em uma miniatura do herói que marcava aquela 

década: manta roxa, calças brancas e botas pretas. Seus 

cabelos negros alisados por horas de chapinha balançavam 

contra o vento e eram presos pela característica bandana roxa 

que levantava sua franja. O tamanho diminuto da jovem 

tornava aquele cosplay quase uma comédia, o que virou uma 

sensação. Vários fãs iam e vinham fotografá-la, alguns 

gritando “que fofinha!”, “que gracinha”, “um mini-Kinryuu” 

(esta última, sempre acompanhada de exclamações ao 

notarem que era uma menina). 

Toda aquela atenção era nova para Aika, mas ela não 

se intimidou. Fazia caras e poses imitando o herói, a timidez 

dando lugar à confiança do que se tornaria seu futuro hobby. 

Sua parte preferida era quando algum outro cosplayer de 

Kinryuu se unia a ela para as fotos ou para conversar, embora 

alguns deles arrancassem suspiros da menina que se derretia 

por um cabelo comprido. O último cosplayer de Kinryuu 

ainda deixou um selinho em sua bochecha durante a última 

foto e ela quase se desmanchou ali. Se seus pais 

soubessem… 



— Aika, Aika… — ouviu Lis sussurrando em seu 

ouvido. — Guarde esse sorriso antes que o Shinta perceba. 

— Mas ele era tão… gatinho! Ai, ai! Queria ter sua 

idade! Por que não pega esse para você? 

— Eu não! Não tenho tempo para isso! 

— Certo, senhora universitária! 

— Engraçadinha… — Lis, a mais velha do que Aika 

e Shinta, fazia cosplay de Rie: vestia uma espécie de 

uniforme ninja preto de ombros descobertos, luvas grossas e 

calças tipo balão, com alguns bordados de flores em tons de 

rosa e prateado, além de lentes de contato verdes. O cabelo 

cacheado havia sido amarrado no coque-trança característico 

da heroína, mas sem ser alisado. 

Lis era um palmo mais alta do que a amiga, o que 

tornava aquela dupla de cosplayers uma comédia, já que 

Kinryuu era mais alto do que Rie no anime. De mãos dadas, 

caminhavam ignorando provocações, querendo apenas 

apreciar o evento juntas. Dessa vez havia um diferencial: 

Shinta, o irmão caçula de Aika, estava com elas. Estavam 

levando-o para o “lado obscuro da força”, com direito a uma 

roupinha laranja chinesa e uma cauda de macaco presa à 



calça, caracterizando-o como um famoso personagem. Aika 

e Lis ainda deixaram o cabelo do menino espetado e sentiam-

se vitoriosas por terem convencido os pais de Aika a deixá-

lo participar.  

Shinta assistira apenas alguns poucos animes 

próprios para seus sete anos. Ele não entendia as desavenças 

que Aika tinha com sua mãe, ou mesmo porque ela parecia 

tão diferente após conhecer o herói Kinryuu e, pouco depois, 

sua melhor amiga, Lis Toraya. O que no começo os afastara 

por ciúmes, com o tempo, acabou unindo os dois irmãos que 

viviam brigando antes dos animes e mangás entrarem em 

suas vidas. Os cosplayers e toda aquela novidade trouxeram 

uma animação inédita ao garotinho tímido que, assim como 

Aika, não seria mais o mesmo depois de seu primeiro evento 

de anime. 

Caminharam, bateram fotos com outros cosplayers e 

comeram raspinhas de gelo com sabores de frutas. O verão 

carioca castigava os cosplayers que se vestiam de armaduras 

ou placas de metal, como robôs, e Aika admirou-os com 

todas as suas forças. Se Lis e ela, vestindo panos leves, já se 



sentiam abatidas, nem podia imaginar como os outros 

estavam por dentro das fantasias. 

Aika aproveitou suas economias com a venda de 

desenhos e trabalhos de escola — de certa forma “ilegais” 

— para completar sua coleção de mangás de Kinryuu. Para 

Shinta, conseguiu completar suas esferas de dragão e ainda 

o presenteou com um deck especial de Monstros de Duelo. 

Para si, comprou também uma camisa e uma estatueta de 

Kinryuu em forma de dragão, contando as moedas restantes 

para terem o que comer. As dificuldades financeiras que 

assombravam sua família impediram-na de comprar as 

melhores coisas do evento e Shinta às vezes não entendia 

aquilo, mas logo Aika conseguiu distraí-lo ao levá-lo para 

uma sala temática onde poderia testar seu novo deck em uma 

partida. 

Em uma pausa para o lanche, Aika e Shinta 

observaram o ir e vir de pessoas. Aika invejou aqueles que 

iam com seus pais, famílias que não viam com preconceito 

o gosto de seus filhos e desejou ser neta de uma senhorinha 

que até fazia cosplay de uma famosa personagem 

sacerdotisa. Apreciou até aqueles que não eram de animes e, 



pela primeira vez, interessou-se por um quadrinho 

americano. Percebeu que não era mais tão tímida para pegar 

o contato das pessoas, dos futuros amigos que poderia fazer. 

Com Lis, muito mais sociável do que ela, tudo se tornava 

mais fácil. 

Foi Lis quem presentou Aika com sua fantasia de 

Kinryuu, costurada pela vovó Toraya. Se aquilo já havia sido 

um presente e tanto para alguém como ela, o maior veio a 

seguir: Lis reencontrou os dois carregando um embrulho 

comprido em embalagem de presente. Os olhos de Aika 

tremeram quando a amiga disse que era para ela, de 

aniversário. 

— Não! Lis… 

— Caramba, é enorme! — gritou Shinta, com os 

olhinhos brilhando. 

— “Pra” você, maninha! E desculpe pelo atraso, só 

hoje que encontrei! Está ficando mais difícil conseguir 

coisas do Kinryuu com a série acabando. 

Aika desembrulhou o presente com as mãos 

tremendo e gritou quando reconheceu a réplica da Kagami-

no-Ken, a “Espada-Espelho” de Kinryuu. A arma do herói 



adquirida no segundo arco do anime tinha o poder de rebater 

qualquer ataque mágico, nascida do sacrifício de outra 

personagem muito querida. Os olhos de Aika transbordaram, 

quase pingando na lâmina sem fio, apreciando os adornos de 

dragões e chamas talhadas, o trançado, o cristal amarrado… 

Encarou Lis, sem ter a mínima ideia de como agradecer à sua 

melhor amiga. 

Após um longo abraço e vários “obrigadas”, colocou 

a espada na cintura, agora sentindo-se completa como 

Kinryuu. Depois, ela e Shinta aplaudiram Lis no concurso de 

Animekê, onde ela levou o segundo lugar ao cantar uma das 

mais belas canções de Ushuu no Shinju Kinryuu. Aika e Lis 

ainda participaram de uma apresentação de cosplayer 

diferente, uma categoria separada onde os fãs podiam fazer 

brincadeiras sobre os personagens. Riram das piadas, viram 

shows, apreciaram os desfiles dos cosplayers que competiam 

por uma vaga na seletiva nacional e vibraram com os 

vencedores. 

A tarde caía quando saíram do evento. Despediram-

se dos novos amigos e seguiram por uma das principais ruas 

do bairro, conversando sobre tudo que viam. Era uma longa 



caminhada até chegar à Praça Saens Peña, onde pegaria o 

ônibus para casa e se separaria de Lis, pois moravam em 

bairros diferentes e distantes. Aika até desacelerou o passo, 

mesmo temendo demorar mais e tomar represálias de seus 

pais; não queria que aquele momento terminasse. De mãos 

dadas à sua preciosa amiga, conversaram e riram como se o 

tempo fosse seu servo, até mesmo a tristeza de não ter 

dinheiro para comprar tudo que queria não a abalava mais. 

A espada que pesava em sua cintura era o presente mais 

fantástico que poderia ter recebido e deu-se por satisfeita, 

nada poderia estragar um dia tão perfeito. 

Até que, de repente, ouviu um estampido. 

Parou. Sentiu os cabelos da nuca se arrepiarem e 

olhou para trás. Vinha de longe, mas para alguém que nasceu 

e foi criada numa das comunidades mais violentas do Rio de 

Janeiro era sinônimo de perigo. 

— O que foi, Aika? 

— Tem alguma coisa errada. Vamos… 

Outro estampido e dessa vez Lis pôde ouvir. Aika 

sentiu Shinta apertar seu braço com as mãozinhas trêmulas. 

No mesmo segundo, sua mente recordava-se dos tiroteios 



que paravam suas aulas, dos professores mandando os 

alunos se abaixarem e se esconderem embaixo das mesas, da 

saída da escola e a correria até sua casa, ouvindo os sons das 

armas e dos gritos dos pobres e inocentes moradores.  

Seu sangue gelou. Aquilo tinha que começar logo ali, 

num bairro desconhecido, onde ela não saberia como se 

esconder? 

Foi quando, ao lado delas, desceu uma viatura da 

polícia com as portas abertas. O policial pendurava-se com 

um fuzil em punho, olhando para cima. Aika olhou na 

mesma direção que ele e uma troca de tiros se iniciou no topo 

dos prédios. 

Shinta gritou. Lis congelou onde estava e foi Aika 

que a despertou com um puxão. Não tinha forças para 

carregar seu irmão e mandou que ele corresse na frente dela: 

— VAI! NÃO OLHA PRA CIMA! NÃO OLHA! 

Mais viaturas surgiram e bandidos apareceram nas 

ruas. Outras pessoas também correram e as ruas tranquilas 

foram tomadas pelo caos. Foram ensurdecidos pelas sirenes 

e pelo som dos tiros que pareciam vir de todos os lados. Os 



olhos de Aika buscavam algum abrigo, uma loja, qualquer 

coisa, mas só havia residências próximas: 

— NA MINHA FRENTE, SHINTA! NÃO PARA! 

NÃO PARA! 

— Meu Deus! Meu Deus! Aika… 

— ALI! A FARMÁCIA! ENTRA! 

Um estalo seco. 

Lis quase tropeçou em Aika e Shinta virou-se para 

trás, a tempo de ver sua irmã cair. Aika tinha sido baleada. 

  



 

 

 

  



Capítulo 26 — Velha Amiga 

A voz do piloto de avião anunciando o pouso 

despertou Lis de mais um pesadelo. Estremeceu, tentando 

respirar fundo e apagar a lembrança daquele barulho, do 

sangue em seus braços, dos gritos de Shinta. A memória 

mais cruel com sua querida amiga. 

A comissária de bordo anunciou em inglês e em 

japonês a descida, e outros passageiros despertaram. Seu 

colega de banco perguntou em japonês se ela estava bem, 

notando a mulher negra e de fartos cabelos encaracolados 

encolhida. Tratou de responder no idioma local que só estava 

sofrendo de “medo de avião”, e tranquilizou-o ao aceitar um 

copo de água. Como eram gentis os japoneses! 

Na mão esquerda segurava um pesado chaveiro de 

metal. Nele estava impresso o desenho do herói Kinryuu, 

embora as marcas do tempo já desgastassem sua pintura. 

Aquele havia sido o último presente que ganhara de Aika, há 

cerca de cinco anos, antes de ter sido mandada para longe 

dela, do outro lado do mundo. Tudo por culpa daquele 

terrível dia… 



Quando o avião pousou, alongou-se e tratou de pegar 

sua bagagem. Era sua primeira viagem ao Japão e só isso 

deveria ser o suficiente para justificar seu frio na barriga. Só 

que havia mais uma coisa: após anos de separação, iria 

reencontrar Aika Akatsuki dos Anjos, sua parceira de 

madrugadas de animes e companheira de todas as horas. Seis 

anos mais jovem que ela, como uma irmãzinha adotiva. A 

menina que conhecera graças a um personagem de 

anime/mangá e que havia sido tirada de seu convívio por 

causa de uma bala perdida. 

Era quase impossível escapar daquelas memórias. Se 

não tivessem se aproximado daquela farmácia, Aika não 

teria tido chances. O tiro de alto calibre atravessou seu 

ombro direito, quase destruindo-o. Aika desmaiou pela dor, 

e Shinta foi tomado de pânico. Foi socorrida ali mesmo pelos 

funcionários, cosplayers que desciam a rua e viram tudo e 

depois por policiais, atendida em um pronto-socorro em 

outro bairro. Lembrava-se do choro da senhora Hinata, mãe 

de Aika, ao ver o estado da filha. A durona japonesa que 

vivia no Brasil desabou ao vê-la quase perder a vida. O pai 



deles, o senhor Miguel, chocou-se com o relato do filho. E 

Lis só pôde assistir. 

Aika sobreviveria, mas temiam que não pudesse mais 

desenhar. O serviço público de saúde podia tê-la salvado do 

pior, contudo, demoraria muito até ela mover o braço de 

novo devido à superlotação da fisioterapia e à falta de 

medicamentos. Os pais de Aika não tinham condição de 

pagar algo no particular, e a família Toraya também não 

possuía tantos recursos. Mesmo assim, Aika tentava sorrir. 

Mesmo impedida de fazer o que mais amava, ria para a mãe, 

para Lis, para Shinta: “Ei, virei estatística! Até apareci na 

TV!”, dizia, tudo para não os preocupar, para parecer forte. 

— Irmãzinha… — suspirou. 

Saiu do saguão a passos lentos, nem parecendo uma 

Otaku que colocava os pés no país de seus sonhos, tudo 

porque não conseguia parar de pensar no bem-estar de Aika. 

Agora não havia mais qualquer amarra: sua faculdade 

chegara ao fim e conseguira um bom emprego como 

professora de português para filhos de japoneses mestiços. 

Nada poderia separá-la de Aika novamente.  



Desejava revê-la mais do que nunca, porque sentia 

que havia algo de errado com sua amiga. E-mails estranhos, 

manchas pelo corpo que ela tentava cobrir, sumiços… tinha 

que descobrir o que Aika escondia. Conhecia seu orgulho 

característico, sabia que ela não falaria. 

Como esperado, alguns japoneses cochichavam ao 

vê-la. Não bastava ser mais alta, a cor de sua pele e seu 

cabelo a destacavam no mar de rostos brancos e olhos 

puxados. Ergueu a cabeça, puxando a mala colorida e 

ajeitando o cachecol para proteger-se do frio. Seus pais, 

filhos de japoneses, ensinaram-na muito bem o idioma e o 

que deveria fazer, desde que havia sido adotada ainda 

pequena. Nunca se sentira tão grata a eles por permitirem ir 

ver sua amiga e conhecer a terra natal de seus antepassados. 

Tinha um visto que duraria o tempo necessário e, quem sabe, 

poderia tirar até o permanente, dupla cidadania. Tudo porque 

sentia que precisava rever Aika. 

Foi quando notou uma jovem japonesa morena com 

roupas estilo gótica-suave segurando uma plaquinha escrito 

“Lis” em katakana ao lado de uma bonequinha chibi, uma 



caricatura de Lis. Um nó em sua garganta se formou no 

mesmo segundo. 

Parou a quase dois metros de distância de Aika. Ela 

estava mais alta e menos magra, para sua surpresa, o rosto 

com mais cor e carne do que da última vez que a vira pela 

webcam. Notou seus lábios vermelhos tremerem em palavras 

que não saíram. Uma delas tinha que dar o primeiro passo e 

foi Lis quem o fez, largando a mala e abraçando-a.  

 

 



  



 

Aika continuava sendo menor que ela. Lembrava-se 

do último abraço que deram, com cuidado para que ela não 

sentisse mais dor no ombro baleado, antes que Aika partisse 

de vez para o Japão. O chamado do voo foi a única coisa que 

a impedira de continuar agarrada à sua pequena irmã de 

mentirinha.  

Foi com os olhos embaçados que a vira partir com a 

ajuda de um funcionário. Acenando com o braço esquerdo 

para seus pais, para seu irmão e para ela, gritando: “Eu vou 

voltar! Eu vou voltar como a maior mangaká que este mundo 

já viu!”.  

A decisão drástica de Hinata em mandar Aika para 

viver com sua família japonesa fora um choque para Lis. 

Mas lá, eles prometeram todo o tratamento necessário para 

recuperar seu ombro para que pudesse desenhar de novo. 

Teria um bom ensino e renda o suficiente para que não 

vivesse mais aos trancos e barrancos, no país onde nasciam 

suas obras preferidas. Era para Aika estar feliz, ativa e 

saudável… o que não aconteceu. 



Em algum momento, Lis percebeu que Aika parara 

de falar sobre os problemas que sofria. Ela mal contara o que 

havia se passado, o que a fizera ir para outra cidade, fugindo 

de casa. E ao encarar sua amiga ao vivo depois de anos, 

segurando no ombro recuperado, suas inúmeras indagações 

amontoaram-se na garganta e nenhuma saiu. 

— “Ce” tá mais alta — deixou escapar Aika, em 

português. — Senti tanta saudade! 

— Eu também — disse, abraçando-a de novo. — Eu 

também, minha irmãzinha! 

Ela não fazia ideia de tudo o que houvera com Aika, 

mas faria o impossível para devolver a ela aquele brilho tão 

fantástico que vira pela última vez. 

Quanto a Aika, um único sentimento gritava em seu 

peito: não estava mais sozinha. 

  



Capítulo 27 — Estranho silêncio 
 

O silêncio que ela deixou era estranho. 

Suspirou, deixando o escapar o ar pesado. Fazia 

quase três meses desde que Aika se fora, levando consigo 

todos aqueles pensamentos loucos, deixando o Guardião de 

Suzaku mergulhado no mais estranho silêncio. E mesmo 

tendo passado a vida inteira acostumado a barulhos, a vozes 

malignas e a sussurros na escuridão, aquele silêncio não 

trazia alívio algum. 

De fato, Kurikara nunca fora acostumado ao silêncio. 

Quando criança, apreciava o assovio do vento que cortava o 

Vale das Montanhas Vermelhas, seu primeiro lar. Havia o 

som de vida, de carroças, animais, vendedores, crianças e 

mais crianças gritando e correndo, adultos e jovens 

conversando e trabalhando. Havia também o som da floresta, 

com seus riachos, pequenas quedas d’água, seus pássaros e 

cervos… 

Depois, quando todos esses sons foram substituídos 

por fogo e ódio, ele se viu em mais outro mar de sons. Era 

como todos os anteriores somados ao bater de asas. As asas 



de seus companheiros, assim como as deles, arrepiadas ou 

abaixadas, a toda hora cortando o ar ou só passando sobre a 

grama. E quando os pesadelos o perseguiam à noite, ele se 

acalmava e era embalado pelo som da respiração de seus 

novos entes queridos ao seu lado. 

Voltou ao som do Vale outra vez. Lá, ele se entregara 

a algumas vozes. Vozes que esquentavam seu coração dia e 

noite e que, quando não ouvia, deixavam-lhe confuso, 

sentindo-se só. Conheceu então uma bela voz que aqueceu 

seu coração solitário e o envolveu em uma noite de amor. 

Então veio o pior de todos os sons. O som do fogo 

que devora vidas, lambe casas, desintegra pele e ossos. Junto 

a isso, veio uma voz que o atormentava a cada segundo e 

nem em seus sonhos se via livre. Era a voz que um dia o 

amara chamando-o de assassino, de traidor, de monstro, 

mandando-o ferir seus novos amigos. Amigos que vieram 

muito tempo depois, tão diferentes dele, cujas vozes 

tentavam mantê-lo de pé; eram quem a voz maldita mais 

queria calar.  

Por último, veio a voz de Aika. Ela surgiu no meio 

daquela confusão e espantou os sons da morte que o 



perseguiam. Seu eu foi despertado aos poucos pelo chamado 

dela, até que o mal foi pouco a pouco transformado em um 

sussurro. 

Entretanto, Aika não era uma voz tranquila como 

brisa. Com ela vinham memórias estranhas, pensamentos 

dos mais aleatórios e entrecortados possíveis, tão confusos 

quanto tudo que começara a viver desde que ela surgira em 

seu caminho. Mas Kurikara acostumou-se à tempestade que 

era Aika. Era uma tempestade que vinha de repente e lhe 

deixava uma calmaria boa. Às vezes era uma chuva 

companheira que escutava seus segredos e guardava seu 

coração. Ela o libertou do medo de continuar vivo e ele 

despertou nela a força que nunca imaginou possuir. Até que 

ela se foi. 

Acharam que conseguiriam se falar, combinaram 

conectar suas mentes através dos poderes dos deuses toda 

sexta-feira, mas por mais esforço que fizesse, ele não 

conseguia. A gema cor de ametista em sua pulseira que tinha 

o fio grosso e escuro do cabelo dela permanecia sem 

qualquer sinal de vida. Dias e mais dias sem nenhum sinal 

de sua amiga, como se ela nunca tivesse existido.  



O silêncio que ficou, sem a maldição e sem a 

presença de Aika, era estranho demais para ele. Pior era no 

palácio, onde todos deveriam dormir na mesma hora, onde o 

som das tochas e do fogo eram baixos e vazios, onde as 

respirações de sua querida Riko e do precioso Iruka estavam 

distantes demais para que pudesse reconhecer. 

Kurikara estava odiando aquela falta de barulho. 

Mesmo ele, sempre tão paciente, sempre tão sereno, sua voz 

calada no mar de sons, via-se então angustiado por ter “paz”. 

E digo paz entre aspas, pois, desde que o Orbe de Fogo 

chegara àquela capital, uma confusão vinha atrás de outra. 

Tentativas de tomá-lo, ataques de magos, demônios atraídos 

pelo seu poder. Se já era difícil mantê-lo puro, com tantos 

interferindo e cobiçando-o, aquela tarefa se tornava um 

verdadeiro suplício. 

Brincando com o chaveiro que ganhara de Aika entre 

os dedos e fitando o “desenho” que fez dela com seus amigos 

naquele traço de anime, perguntava-se o que Aika estaria 

fazendo naquele momento, como se sentia depois de meses 

sem se falarem, sabendo que aquele dia era o equivalente a 



uma sexta-feira para ela. Faltava uma dezena1 para a virada 

da estação, quando ela deveria voltar, contudo, não sabia 

como a encontraria. Desejou ter o poder de ir para a “Terra” 

sozinho…  

Virou-se de lado para que Tsubomi, como gatinha, se 

acalmasse por vê-lo afundado de cara no travesseiro. Ela 

parou de chicotear o rabo, mexendo o bigode para ele. 

Também estava sentindo falta de Aika. Puxou-a para si e a 

abraçou, mesmo com o pelo preto quase fazendo-o espirrar. 

Tsubomi enfiou-se sob seu braço e fechou os olhos. Ele fez 

o mesmo, torcendo por mais uma chance de ser levado pelo 

sono, apertando o chaveiro entre os dedos. Uma chance de, 

em sonho, encontrar sua amiga para perguntar se estava tudo 

bem.  

Não conseguia deixar de sentir “saudade”. Saudade, 

essa palavra que nem ele sabia traduzir, doía muito. 

 
1 Em Gattai, a população separa os dias em “dezenas”, ciclos de dez 

dias, equivalente à nossa “semana”. Um mês para eles dura três 

dezenas, fazendo com o que o calendário seja quase igual ao da Terra. 

A diferença é que esses dez dias são uma média entre as fases das duas 

luas que eles conhecem, as “Irmãs”, onde normalmente a “Mais velha” 

muda de fase dois dias antes da “Mais nova”. 



*** 

No ônibus, Lis falava sobre sua formatura, seus 

amigos, a felicidade dos pais em ter sua única filha recém-

formada e já com um emprego garantido. Por último, sobre 

uma confusão na internet sobre as teorias ligadas ao retorno 

de Suzaku no Shounen Kurikara, desde que Tsubasa havia 

despertado. No entanto, às vezes a consciência de Aika se 

desligava da conversa e ia parar em outro lugar. Ou as 

palavras em português pareciam perder o sentido. A grande 

verdade é que, por mais feliz que Aika estivesse, não fazia 

ideia do que fazer. 

Talvez os acontecimentos em Gattai tivessem 

endurecido seu ser, impedindo-a de se soltar com Lis ou ver 

qualquer graça no pandemônio que o fandom de Kurikara 

havia se tornado. Não ter a voz de Kurikara consigo por tanto 

tempo talvez tenha esvaziado suas alegrias. Sem a sensação 

das presenças de Tsubomi, sua querida amiga dragão, da 

fantástica Riko, sua nova mestra em artes-marciais e o 

divertidíssimo Iruka, que tanto se esforçara em ensiná-la a 

domar sua própria mente, e sem o calor da energia de 

Tamaryuu, via-se desprotegida, como uma pipa ao vento. 



Suspirou, perdida em devaneios. Ser um “super-

herói” era muito pior na vida real do que nos quadrinhos. 

Tocou sua franja negra, tomada pelas lembranças de quando 

ela fora roxa. Não havia sequer o símbolo da deusa em sua 

testa ou o peso energético que a conchinha em sua 

gargantilha possuía. Toda sua sensibilidade havia 

desaparecido, embora um sonho anteviu uma prova surpresa 

(o que tinha sido ótimo) e outros sonhos previram alguns 

encontros aleatórios. Mas nada como o que vivera no verão 

passado. 

— Aika, está tudo bem? — perguntou Lis, 

despertando Aika de seu transe. Ela suspirou antes de 

elaborar uma desculpa: 

— Desculpe-me, estou meio lerda esses dias. Não 

vou mentir, as últimas provas acabaram comigo. Ah, mas por 

favor, vamos falar em japonês. Não quero perder a prática e 

você também tem que se acostumar para dar suas aulas. 

— Ok! — disse, e a brasileira limpou a garganta. 

Concentrou-se na prática do idioma local. — Mas está tudo 

bem mesmo? 



— Sim, só que, por conta do colégio, mal estou 

conseguindo acompanhar Kurikara e as outras séries. Estou 

por fora das confusões. 

— Nossa! Logo você! Achei que ia enlouquecer com 

a heroína nova! Quem diria, Tsubasa querer mesclar colegial 

com fantasia! Tudo bem que o gancho com Kinryuu é 

interessante, mas não sei se foi uma boa ideia. Que é algo 

inédito na história dos animes e mangás, isso com certeza! 

Foi muito original e surpreendente. 

— É… — Riu, sem querer. Via o jogo virando, 

experimentando o constrangimento que Kurikara e os outros 

sentiram quando se descobriram famosos. Lis aproveitou 

para mostrar no celular uma fanart2 que encontrara da nova 

heroína de “Suzaku no Shounen Kurikara. — Filhos de dois 

mundos”, nome do novo arco da história. Nele, Kurikara era 

resgatado por uma jovem estudante chamada Aiko3 Endo da 

Silva. 

 
2 Nome dado a desenhos feitos por fãs. Trata-se de uma aglutinação de 

Fan (fã) e arts (artes).  
3 Aiko significa “filha do amor”, enquanto que Aika significa “fogo do 

amor” (da forma que a personagem prefere, pois outro significado de 

 



  

 
Aika pode ser “triste canção” ou “réquiem”). Aiko e Aika diferenciam-

se por apenas um kanji: 愛火 Aika / 愛子 Aiko. 



 

 

  



Aquilo era tão bizarro que acabou rindo sozinha, 

deixando Lis confusa. Tsubasa, no dia que acordou, postou 

em uma rede social um desenho com Kurikara e a silhueta 

de novos personagens. Entre eles, uma jovem parecidíssima 

a ela, com a qual “havia sonhado durante o coma”. A internet 

virou de cabeça para baixo com aquilo. 

— Qual é a graça? 

— Cara… essa menina… é minha cara, não é? 

— Coincidência, não? Logo uma brasileira! Vocês 

duas com o mesmo jeitinho de amar o Kurikara e o Kinryuu, 

além de dragões… ela usando a bandana do Kinryuu como 

você fazia também… E nunca vi a comunidade mestiça tão 

feliz! Dizem que ela foi inspirada naquela modelo mulata 

escolhida para representar o Japão no Miss Universo, já que 

a Tsubasa adora moda! Em tempos de tantas manifestações 

e com um aumento tão grande de imigrantes, a entrada dessa 

Aiko caiu muito bem. Se antes o povo já se identificava com 

os problemas de Kurikara por ser mestiço, agora então… — 

Aika tremia na tentativa de conter seu nervosismo só de 

ouvir aquilo. — Só que, por mais cativante que ela seja, 

parece que Tsubasa está transformando Kurikara em um 



Harém4! A garota está de quatro por ele! — Aika quase 

engasgou com essa. — Estávamos apostando que a Riko iria 

se apaixonar por ele… 

— É… a Aiko não é só um interesse romântico… — 

pontuou.  

— Sim! A Aiko é uma fofa, sem deixar de ser forte 

ou só ficar correndo atrás do Kurikara! Ela tem uma história 

própria como seu sonho de ser mangaká. Estou ansiosa para 

ver como ela vai enfrentar essa batalha que se iniciou agora, 

com os restantes dos Fênix Negra e Onis. O plano dela da 

chuva controlada pelo Iruka foi sensacional! 

Naquele momento, Aika se sentiu tocada. Até onde 

viu, o mangá de Tsubasa estava parcialmente fiel ao que 

havia acontecido, embora tenha revelado muito pouco sobre 

seu passado. O esquisito foi, logo nos primeiros capítulos, 

ela inventar de que “Aiko” havia levado os três a uma 

 
4 Harém, hāremu (ハーレム) é como se chama um gênero de anime e 

mangá que apresenta um personagem masculino ou feminino, que vive 

rodeado por várias personagens do sexo oposto, sendo normalmente, 

comédias românticas. Se for um número menor de três, é classificado 

como um triângulo amoroso e não um harém. O mais comum é quando 

um grupo de garotas acompanha um garoto. 



convenção de anime. Por mais que aqueles capítulos tenham 

sido hilários, ficou indignada ao ver a interferência dela na 

história. Como previsto, tudo era narrado na perspectiva do 

Kurikara, com direito aos pensamentos dele sobre ela e sobre 

como se sentia sobre sua fama. E quando leu no mangá uma 

cena em que ele comentava com Iruka que achava a “Aiko” 

uma “gracinha”, seu coração quase pegou fogo. Justo 

quando Aika tentava apagar o que ainda sentia pelo 

Guardião com todas as suas forças… nem tinha como saber 

se aquele comentário era invenção de Tsubasa.  

Também temia como Tsubasa iria mostrar nas 

próximas semanas seu encontro com Tamaryuu, e logo em 

seguida, a tortura pela maldição. Não sabia como iria reagir 

aos ver os fãs julgando aquilo assim como ela julgava antes 

a vida de Kurikara. 

— O fandom está dividido ao meio — continuou Lis. 

— As discussões não param! Muitos fãs odiaram, acharam 

uma afronta, uma “prova” de que Tsubasa só quer dinheiro. 

Outros acham que foi uma jogada de mestre e apostam na 

volta de Kinryuu. Não seria lindo? Nosso Kinryuu de volta? 



Aika deu um sorriso amarelo. E pensar que ela podia 

dar spoiler daquilo tudo para ela… 

Censurou-se. Óbvio que ela não acreditaria. Talvez 

até pudesse apresentar seus amigos a ela, mas… e se o Mon-

en a punisse por isso? Segurou a conchinha, com medo. 

— Agora está na cara que ela será uma nova Guardiã 

— continuava Lis, balançando-se de tanta animação. — De 

Tamaryuu, guarde minhas palavras! Tudo para causar o 

temor clássico de que eles poderiam repetir o que os outros 

fizeram anos atrás, a antiga geração… 

— Cara… Ela não vai… ficar com o Kurikara. 

— Como não? Ela o ama, deseja ele como ninguém! 

Você é que não aceita que Sayuri e Kurikara não vai mais 

rolar! Ela morreu e o Kurikara não é o Kinyuu… 

— Eu ainda temo que a Tsubasa tente seguir o 

mesmo caminho de Kinryuu. 

— Nãããooo! Seria muito triste. Aquele final acabou 

conosco, lembra? 

— E como — recordou-se, encolhendo-se. Aquele 

final, aquele último capítulo onde Kinryuu morria nos braços 

de Rie e Hiroshima a fizera chorar por dias. Sentira-se 



devastada, como se uma parte dela tivesse sido arrancada à 

força, além de ter sido vista como uma piada pela família e 

pelo colégio. A morte de Kinryuu ocorrera ao mesmo tempo 

em que enfrentava os problemas em se adaptar à primeira 

escola japonesa.  

Não podia imaginar o mesmo acontecendo a 

Kurikara. Recebera seus poderes para salvá-lo, para impedir 

isso. Preocupava-se com o tanto de tempo que passara sem 

seus poderes, sem treinar… ela não podia perdê-lo, não 

podia falhar. 

— Ei, você não está bem. — Lis percebeu que a 

mente de sua amiga estava longe de novo, assim como o 

estranho apertar de olhos que ela fazia. 

— Já disse, foram as provas. Tenho trabalhado 

muito, também. Morar sozinha não é fácil, vou lhe avisando. 

Você teve sorte de conseguir um apartamento tão rápido. 

— E NO SEU PRÉDIO! — gritou, abraçando Aika 

com força e arrancando-lhe um gemido. — Ai, ai! Vou 

cozinhar muitas coisinhas para você! Vamos virar os fins de 

semana vendo animes juntas! Ainda poderei praticar mais 

meu japonês! Vai ser tão legal… 



— Sim, vai ser tão mágico… Ei, calma! Ainda não 

terminei a escola e não posso mais ficar virando noite! — 

interrompeu-se. Adoraria fazer isso, porém, logo o portal 

reabriria. Como iria se esconder dela? 

— Ainda poderemos fazer cosplay juntas! — Aika 

suspirou, vendo o brilho nos olhos da amiga que nem ouviu 

o que ela havia dito. — Não pude trazer todos os meus, mas 

mal posso esperar para ir a todos os eventos do Japão! 

Preciso disso! Estou no berço dos animes e mangás… isso é 

fantástico! Por que você não faz cosplay da Aiko? Você se 

amarrou nela, é mestiça também — piscou, acotovelando 

Aika. — Ia ser lindo! 

Aika abriu a boca num sorriso perdido e não falou, 

por mais divertida e irônica que aquela ideia fosse. Ela não 

sabia como explicar que, desde que voltara à Terra, sofrera 

para arrumar um emprego. Seu antigo patrão cumprira a 

promessa de “queimá-la” pela cidade. A única coisa que 

conseguira, graças à sua amiga Mieko, foi ser atendente em 

uma floricultura perto da praia. Não reclamava de seu novo 

emprego, pelo contrário, amava a senhorinha dona da loja, 



mas recebia menos do que antes. Não podia se esbaldar em 

mangás ou eventos. 

— O que você está escondendo, mana? Por favor, 

não sinta vergonha de mim. Você sabe que pode me contar 

qualquer coisa… 

— Sinto muito, Lis. Eu não posso… — Suspirou. 

Seus olhos ficaram marejados de vergonha. 

— Desculpe-me. Não estou bem… financeiramente. 

Tive problemas nessa cidade. Por isso acho que você deveria 

ficar em outra, lá não é fácil. Você vai gastar quase o dobro 

de passagem morando comigo. E pior… se só pelo meu 

cabelo e cor de pele me olham atravessado ou me barreiram 

num emprego, contigo… 

— Dane-se, Aika. No Brasil não era diferente, você 

sabe disso! É até pior, se você analisar bem. Vim para ficar 

com você, é sério. 

O nó na garganta de Aika quase a estrangulou.  

— Não quero te preocupar. 

— Pare com essa mania, mana! Por favor! Todo 

mundo já teve dificuldades na vida, você não é uma 

vergonha por isso. 



— Tem razão, desculpe. Estou cansada, mal consigo 

te receber… 

— Não ligue para isso — sorriu, tentando conter um 

bocejo. — Aaaaah… esse fuso horário! Você demorou umas 

semanas para se acostumar, não é? 

— Demorei meses! — Riu Aika. — E semana que 

vem você já tem que começar em sua primeira turma! 

— Verdade! 

Depois de saltarem, Aika guiou Lis até seu 

apartamento e indicou os lugares que frequentava, deixando 

por último a praia de Namimeido. Lis perdeu-se admirando 

a paisagem e não parava de falar no quanto queria que o 

verão chegasse. Comentava também sobre a limpeza das 

ruas, um verdadeiro contraste com o Rio de Janeiro. O 

sorriso dela tocou o coração de Aika, que mantinha a guarda 

ao notar os olhares atravessados de alguns moradores para 

sua amiga, que nem tinha os olhos puxados para disfarçar. 

O lado bom da educação japonesa é que as coisas não 

seriam tão “na cara” quanto no Brasil, onde a maioria das 

pessoas repetem que o “racismo terminou com a 

escravidão”, e mesmo assim o reproduzem todos os dias, nas 



menores coisas. Em cidades pequenas como aquela, as 

pessoas eram menos tolerantes, enquanto nos centros 

urbanos era mais tranquilo. Era comum que imigrantes 

trabalhassem em empregos como lavadores de pratos e 

operários em fábricas. Lis, graças à sua família e à sua 

escolaridade, teve essa oportunidade devido a um programa 

do consulado japonês, permitindo que ela trabalhasse como 

professora para filhos de brasileiros e japoneses, um cargo 

de respeito. Era torcer para que fosse bem aceita, porque ser 

estrangeiro no Japão não é tão fácil quanto parece, mesmo 

com a população mestiça crescendo a cada ano. 

Em seguida, Aika apresentou-a ao senhor Watanabe, 

dono do prédio, que a guiou por seu novo apartamento com 

um sorriso constante. Era idêntico ao apartamento de Aika 

antes de ser abarrotado por seus pôsteres, prateleiras de 

mangás, miniaturas e material escolar. 

Durante as horas seguintes procuraram arrumar tudo, 

aproveitando o final de semana, e saíram para comprar 

utensílios de cozinha, um bom colchonete, micro-ondas, 

algumas roupas e comida. Ao retornarem, Lis presenteou 

seus dois vizinhos com lembrancinhas costuradas por ela 



mesma, e ambas respiraram aliviadas por não receberem 

olhares atravessados ou perguntas indiscretas5. 

No final do dia, o cansaço conseguiu fazer a tagarela 

amiga de Aika cair de sono. Como já esperava por isso, Aika 

estendeu o segundo colchonete e a deixou descansar em seu 

apartamento. As duas teriam uma cópia da chave de cada 

uma e, se não fosse o espaço tão pequeno, poderiam até 

morar juntar — o que deixou Aika triste e aliviada ao mesmo 

tempo. Sozinha, terminou de guardar as compras e cuidou 

do pedido da internet. 

Respondeu então uma mensagem de Mieko pelo 

celular. Sua nova amiga havia se mudado de Namimeido na 

semana passada, ao ingressar em uma universidade de 

prestígio em Tóquio. A ida dela partiu o coração de Aika no 

meio, pois havia se apegado muito a ela. Passaram muito 

tempo juntas estudando, com Aika tentando ajudá-la a 

realizar o sonho de sair daquela cidadezinha e se formar 

como uma futura grande pesquisadora na área de medicina. 

Respondeu a ela que estava bem, ouviu um novo relato sobre 

 
5 Faz parte das boas maneiras no Japão, ao se mudar, presentear os 

novos vizinhos com lembrancinhas. 



o alojamento de Mieko e riu sozinha. Era curioso ter amigos 

depois de tanto tempo.  

— Lis… você acreditaria em mim? Ou me acharia 

louca? 

 

*** 

 

Na manhã seguinte, Aika correu pelas ruas quase 

como se tentasse fugir de inimigos. Desde que retornara de 

Gattai, ela procurara manter todos os exercícios que Riko 

havia lhe ensinado e, para se manter em forma e não voltar à 

rotina sedentária, todos os dias ela acordava uma hora mais 

cedo e corria de sua casa até o final da praia de Namimeido. 

O vento gelado do fim do outono não lhe era mais tão 

agressivo; ele ajudava-a a se distrair. Mas, temendo pela sua 

segurança, carregava consigo as armas e agulhas escondidas 

em suas roupas, como havia aprendido com Riko. Por sorte, 

nunca precisara delas. 

Quando alcançava o ponto desejado, próximo ao 

farol, alongava-se e executava todos os golpes dos quais se 

lembrava. Chegou até a desenhá-los para não enferrujar. 



Havia ganhado mais fôlego, força e disciplina ao fazer aquilo 

todos os dias, uma rotina de exercícios que procurava manter 

por mais cansada que estivesse, por mais que virasse noites 

estudando ou estivesse doente. O que foi difícil no começo 

transformou-se em algo comum, uma rotina que seu corpo 

passou a pedir. Nos finais de semana, meditava em cima das 

pedras, concentrando-se no som das ondas mesmo sem seus 

poderes e utilizando os ensinamentos de Iruka. Era seu 

momento de esvaziar a mente e relaxar, o que também lhe 

concedera mais paciência e maturidade para lidar com os 

problemas diários. 

Antes de voltar, encarou o farol de Namimeido, 

chamado Mon-en. A misteriosa e antiga construção da 

cidade onde habita um deus que podia aceitar seu coração e 

conceder-lhe o poder de usá-lo para viajar para outros 

mundos. Aika passou em seu teste, a prova era sua 

conchinha, sua chave para abrir o portal que funcionava 

somente no verão e no inverno. Porém, ninguém poderia 

saber disso ou seria punida com a vida. Um preço alto a se 

pagar de certa forma, mas que Aika aceitara a fim de 

proteger a vida de Kurikara. A única coisa que não contava 



era que, quando o portal se fechasse, os poderes de 

Tamaryuu deixariam seu corpo. 

Havia chorado por noites inteiras por causa disso, 

temendo que não retornassem. Não poderia treinar com eles 

e nem poderia ajudar o espírito de Yui, o fantasma que 

assombrava o farol e o qual Aika queria libertar. Pior: temeu 

ter enlouquecido. Temeu que tudo o que havia passado 

tivesse sido uma ilusão de sua mente solitária. A jovem que 

vivera anos sem uma câmera não bateu uma única foto com 

seus amigos de Gattai. Apesar de ter vivido tudo aquilo ao 

máximo, ela não tinha uma “prova” clara da existência deles. 

Fotografias se tornaram de vital importância para a 

humanidade, só que ela, naquele mundo medieval, havia 

simplesmente esquecido. Tal falta de provas a fizera crer que 

havia perdido a sanidade. 

Foram duas coisas que a trouxeram de volta à lucidez 

depois de mais de uma semana sem o contato de Kurikara e 

sem os poderes de Tamaryuu: as penas que guardou do 

amigo em sua pasta de desenhos e, depois, a ilustração que 

Tsubasa havia feito dela. A semelhança com seus problemas 

por ser mestiça, o apartamento, uma cidade costeira e um 



farol — todos os nomes alterados — despertou-a de volta do 

transe de tristeza. Correu contra o tempo perdido e decidiu 

que, pelo menos seu corpo e sua mente ela treinaria todos os 

dias. A escola e o emprego não facilitaram as coisas, mas 

depois de tudo que passara, não se via no direito de fraquejar.  

Aika não sabia como esconder aquilo tudo de Lis, 

embora parte de si ansiasse por revelar aquele segredo. 

Também não sabia qual seria a melhor forma de se encontrar 

com Kurikara. Queria revê-los, queria voar com Tsubomi, 

abraçar a Riko e Iruka, todo mundo. Suspirou, tomada de 

saudade. Então, pegou a pena da asa de seu amigo guardada 

na bolsinha, acariciou-a, beijou-a, sentindo seu aroma suave, 

o leve toque de seu perfume amadeirado e que a entorpecia 

de desejo. Por mais que tentasse, não conseguia enterrar o 

que sentia por ele. 

  



 

  



Quando começou a correr de volta pela praia, parou 

ao avistar uma figura pequenina fazendo o caminho oposto 

em direção ao Mon-en. Era um senhor de idade, baixinho, 

portando um incensário e uma vassoura, vestindo trajes de 

um sacerdote xintoísta. Quando seus olhos se encontraram, 

fez uma saudação breve e Aika o respondeu com uma 

mesura cordial.  

Tomando coragem depois de semanas vendo sempre 

aquela mesma figura indo todo dia de amanhã até o farol, 

resolveu segui-la. Descobriu que os responsáveis por manter 

o farol bem-arrumado e desfazer os rituais que algumas 

pessoas tentavam fazer eram os monges de um dos 

santuários xintoístas de Namimeido. Ele ficava próximo à 

praia, mas hesitava em visitá-lo, pois sentia como se sua 

presença não fosse bem-vinda em lugar nenhum. Talvez, a 

sós com aquele homem, pudesse obter mais informações. 

Nada tirava da sua cabeça que havia alguma ligação entre 

Gattai e Namimeido. Mas foi o homem quem acabou 

puxando conversa, assim que se aproximaram da escadaria. 

— Parece que a senhorita gosta muito desta praia e 

não teme os boatos do farol. 



— Quero me manter em forma, mas admito ter um 

pouco de medo. Muito prazer, eu sou Aika Akatsuki dos 

Anjos. Percebi que o senhor também vem às vezes aqui. O 

senhor cuida do farol sozinho? 

— A senhorita é muito curiosa. 

— Desculpe se estiver sendo um incômodo… 

— Não se preocupe. Eu e meus irmãos cuidamos do 

farol sempre que possível e oramos pelas almas que ainda 

estão presas a este mundo.  

— Há algo que possa fazer para ajudar? 

— Minha criança, você não nasceu nesta terra. As 

pessoas daqui não gostam de estrangeiros e temem sua 

ganância. Evite contato com o farol e seus espíritos. Eles 

podem não ser gentis com a senhorita. 

Aika quis rir por um instante, mas conteve-se 

enquanto o monge lhe dava as costas e entrava no farol. Não 

podia revelar seu segredo e, talvez, respeitar o farol fosse o 

melhor a fazer enquanto o portal não se abrisse. Não sabia o 

quanto sua presença afetaria o espírito de Yui. 

— Não tenho ganância, senhor monge. Mas farei o 

que me pediu. Desculpe pelo incômodo. 



Ao saudá-lo e dar as costas, ouviu: 

— Sabemos que você deixa flores para eles, 

senhorita Aika. — A mesma hesitou, por um momento. — 

Agradeço sua gentileza, contudo, lembre-se que nem tudo 

podemos mudar. Algumas coisas estão fora do nosso 

controle. 

Vendo que ele ainda lhe dava as costas, Aika apenas 

assentiu e retomou seu caminho. Não importava o que 

fizesse ou com quem falasse, as pessoas de Namimeido 

continuavam temendo estrangeiros. 

— Vou desistir de pesquisar por aqui qual é a 

relação de Namimeido com Gattai. Quando ele se abrir, 

pesquisarei de outro jeito. Ou não… minha prioridade ainda 

deve ser o Kurikara… 

Por fim, correu de volta para casa. Ao entrar, 

surpreendeu-se ao deparar-se com Lis acordada e 

cozinhando no seu fogão. Mas ela parecia ainda mais 

espantada com a própria Aika, observando suas roupas de 

corrida: 

— Achei que você tinha ido mais cedo para escola. 

Por essa eu não esperava! 



— Por que acordou tão cedo? Devia estar 

descansando… e… e eu… eu tenho corrido pela praia para 

entrar em forma, sair dessa vida de sedentarismo. Tem feito 

muito bem para mim. 

— Caramba, então você vai ser um bom exemplo! — 

Aika suspirou de alívio ao ver que ela caíra, embora não 

fosse uma completa mentira. — Bom, eu queria te ajudar 

com as tarefas quando viesse. Queria fazer seu café para 

escola e marmita, assim você fica mais tranquila para estudar 

— disse, sorrindo e tentando conter outro bocejo. O cheiro 

fez o estômago de Aika roncar alto demais, constrangendo-

a.  

— Não precisa fazer isso… — disse, entrando e 

fechando a porta. 

— Mas eu quero. Quero te ajudar, cuidar de você!  

— Não precisa. 

— Sei que não está sendo fácil. 

— Eu não estou aleijada, Lis! 

Lis interrompeu-se, espantada: via o rosto moreno de 

Aika ficar tomado de vermelho. Rangia os dentes, cerrava os 



punhos, a cabeça baixa tremia tentando esconder o pranto 

que a consumia. Por um instante, ela não soube o que fazer. 

— Aika…? 

— Des… desculpe-me, eu sou uma idiota. — Correu 

para o banheiro. Seu uniforme já estava lá, esperando-a. O 

chuveiro era alto o bastante para conter seu choro 

entrecortado, o murro que deu na parede.  

Perdeu a linha, errou feio e não tinha maldição em 

sua cabeça para ter em quem colocar a culpa. Lis não 

merecia ouvir isso, e sabia que ela deveria ainda se sentir 

culpada por aquele dia do evento quando fora baleada. Havia 

sido ela quem insistira e levara Aika e Shinta… nunca a 

culpara, mas não sabia o que fazer. Como ela reagiria se 

soubesse de todas as confusões que passara? Lis não merecia 

isso, nem aturar sua frustração em relação a Gattai e sua vida.  

— O que houve? Aika? — Ouvia-a chamar. — Ei, 

fala comigo… o que tá acontecendo com você, maninha? 

Golpe baixo. Aika soluçou, chamá-la de maninha era 

resgatar todas as suas memórias de infância ao lado dela, 

vendo Kinryuu, animes e mangás, confidenciando 

segredos… Tudo que lhe fora tirado. 



— Por favor, maninha. Você pode me contar 

qualquer coisa, sabe disso… 

— Não… eu não posso — pensou, rosnando como 

um dragão acorrentado. 

No fim, ela fechou o chuveiro, enrolou-se numa 

toalha, abriu a porta largou-se nos braços da amiga, 

chorando. Lis não perguntou mais nada e só a enlaçou. 

Aquele choro continha todas as palavras que a 

assombravam: o medo de voltar e não conseguir salvar 

Kurikara, de fracassar como Guardiã. Os pesadelos com a 

última batalha que vivera e as alucinações causadas pela 

maldição Parasita das quais ainda se recordava. O medo de 

reprovar na escola de novo, de ser demitida quando tivesse 

que voltar para seu treinamento, de não ter dinheiro para 

nada. De que ainda se recordava daquele dia, do som daquele 

tiro e de toda a luta que enfrentou para recuperar seu ombro. 

Da raiva que tinha de seus pais, por melhor que fosse a 

intenção deles. Do medo de que seus poderes não 

retornassem a seu corpo, medo das pessoas de Namimeido e 

da missão que o farol lhe guardava. E finalmente, de que 

soubessem que por trás da corajosa Guardiã de Tamaryuu 



havia uma jovem cercada de problemas, magoada por um 

amor não correspondido e que não podia contar para 

ninguém.  

Só que Aika não contou nada disso. Ela ocultou de 

Lis tudo sobre Gattai, pedindo perdão e depois contando 

apenas sobre o medo de perder a escola e de que seus pais 

descobrissem que ela fugira de Tóquio. Aquilo colou, ou ela 

achou que colou com Lis. Elas então tomaram café e Aika 

agradeceu a amiga pela marmita e por aquele café forte, 

fazendo-a tremer de saudades do que nunca imaginou sentir 

falta: sua humilde casa no Rio de Janeiro. 

— Uma hora seus pais terão que saber — disse Lis. 

— Sua mãe precisa aceitar que a família dela foi cruel 

demais com você. 

— Ela sempre soube que seriam. Eu não quero é… 

ouvi-la dizer que fui covarde, que deixei uma grande 

oportunidade para trás… ouvi-la dizer que meu sonho de ser 

mangaká não passa de uma tolice… 

— Ninguém pode mandar em suas escolhas, Aika, 

nem mesmo ela. Mas você está mais forte. Foi a decisão certa 

vir para cá e estamos juntas nessa agora. 



— Obrigada. 

— Eu trouxe uma coisa para você, lá de casa. 

Por essa Aika não esperava. O que poderia ser? 

Estava tão confusa que nem se recordava do que deixara para 

trás. Lis deu um pulo em seu apartamento e voltou no minuto 

seguinte. Trazia um grande embrulho, e os olhos de Aika se 

arregalaram. 

— Lembra que o tamanho e o peso da mala a 

impediram de levar? Pois bem, eu escolhi arcar com os 

custos, porque sei que todo guerreiro não deve ficar muito 

tempo sem sua companheira de batalha — disse, sorrindo. 

Com o pranto tomando-lhe de novo, Aika 

desembrulhou sua preciosa Kagami-no-ken, depois de anos 

em suas mãos e sentindo, naquele precioso presente, as 

lembranças que um dia lhe deram força. Apreciou o toque 

daquela réplica e tremeu ao perceber que não lhe era mais 

tão pesada. Aquela era a sua espada, sua primeira e 

verdadeira arma, mesmo sendo uma réplica. 

— Agora posso fazer um cosplay decente de Kinryuu 

— riu, tentando disfarçar a emoção que a tomava. 



— Não se esqueça do que ele nos ensinou, maninha. 

“O agora pode ser doloroso, mas o tempo tem o grande 

poder de cicatrizar as mais terríveis feridas”. 

  



 



Capítulo 28 — Nosso reencontro 
 

O sol brilhava forte sobre a neve quando um garoto 

com asas de fênix sobrevoou o Palácio Púrpura. Por um 

momento, os habitantes perceberam a sombra alada e alguns 

até acenaram para o Guardião, surpreendendo-o. Mesmo 

com pressa, Kurikara correspondeu com um aceno breve e 

sorriu. Então acelerou o bater de asas, achando curioso o 

gesto da população, pois, meses atrás, seria ignorado ou 

perseguido. As coisas estavam mudando, e os cidadãos da 

Nação Kibou não pareciam mais vê-lo como um monstro. 

Foi quando notou, no meio da comitiva de diversas 

cores que entrava em seu reino, um soldado avançar a cavalo 

mais rápido que os demais. Trajado de proteções prateadas e 

um elmo com um chifre único, ele avançou por todos e 

causou certa confusão entre as pessoas que faziam compras 

nas barracas e entre os visitantes que se perdiam entre as 

ruas. Sorriu, percebendo-a mudar de rumo, indo na mesma 

direção que ele: era Riko, a Pétala Branca. Ao mesmo tempo, 

alguns gritaram e saudaram a grande guerreira que retornava 

de uma breve viagem. 



Seguiu-a e, minutos depois, pousou sobre os muros 

de um grande jardim do Palácio Púrpura coberto de neve. 

Kurikara abriu um sorriso de orelha a orelha ao vê-la 

adentrar pelos portões. O pobre cavalo relinchou ao sentir o 

olhar do grande dragão à espreita atrás dos muros, 

lambendo-se. Quando Riko tirou o elmo, seus olhos verdes 

brilharam sobre o rosto rosado pelo frio.  

Com pena de seu animal tremendo de medo do 

dragão, chamou um dos servos do castelo e pediu para que 

colocassem seu companheiro para descansar. Caminhou até 

Kurikara com um sorriso suave, vendo-o coberto por uma 

capa branca de tecido leve, com adornos de chamas. As botas 

pesadas de Riko foram marcando a neve fofa, enquanto sua 

respiração deixava uma longa fumaça. 

— E aí? Você está bem? Trouxe o que pedi? — 

perguntou, o tom pouco mais baixo do que o habitual devido 

ao cansaço. 

— O melhor para o mais forte estômago! — 

respondeu, descendo do muro e aproximando-se de um 

banco próximo com ela, entregando-lhe uma garrafinha de 

barro. Os dois então sentaram-se lado a lado no banco, ele 



jogando as asas para trás para lhe dar espaço. Riu, vendo sua 

companheira saborear de uma vez um conhaque da melhor 

qualidade direto da cozinha do palácio, deixando suas 

bochechas coradas. — Melhor agora? 

Ela suspirou de alívio depois de mais um gole. 

— Oh, com certeza! — Sorriu-lhe daquele jeito 

intenso e quase bruto que se acostumara a apreciar. — Dê 

um jeito de achar o Orbe de Água ou de Vento, por favor! 

Teremos muitas baixas se esse inverno for o que estamos 

esperando. 

— As coisas não estão nada boas do lado de fora, não 

é? 

— Nem um pouco. Infelizmente, não trago boas 

notícias. 

Kurikara encolheu um pouco as asas sob o pano em 

que as escondia. Elas sempre se abriam ao revê-la, agora 

mais do que nunca, feliz por reencontrá-la. Passaram tanto 

tempo viajando juntos que estranhou ficar duas dezenas 

separado dela, conversando uma vez ou outra pelo bracelete. 

Riko levava os prêmios e proventos que a rainha Hanako 



prometia ao povo do Vale, enquanto ele ficou para cuidar do 

Orbe.  

Enquanto Aika esteve fora não houve qualquer sinal 

de outro Orbe, mas o tempo estava mais instável do que 

nunca. No mês anterior, enfrentaram pela primeira vez em 

décadas um Ciclone, próximo ao Mar da Estrela, algo quase 

impossível. Depois houveram tremores de terra e ele 

conseguiu segurá-los com o Orbe de fogo, mas isso não lhe 

fazia bem. Alguns Onis desgarrados do Dokujuugumi 

aproveitaram o abalo e fizeram vítimas na periferia da Nação 

Kibou, e outra vez, lá estavam ele e Riko cuidando dos 

inimigos. Eles não pararam em momento algum desde a 

última batalha próxima ao Montanha Escarlate. 

— Soube que não houve nenhuma movimentação 

dos Fênix Negra do Leste desde a batalha do Montanha 

Escarlate — disse Riko. — Isso está fazendo os senhores de 

terra temerem algo grande. A manobra de Hanako de 

diminuir os impostos e pedir mais contribuição da nobreza 

está trazendo muitos problemas. A população, mesmo mais 

aliviada, ainda não acredita na capacidade de uma mulher no 

poder e a nobreza está fazendo de tudo para achar um 



substituto de Akira. Os Kibou não gostam da ideia de uma 

filha dos Seishins no comando, mesmo sendo nações aliadas 

e até os próprios Seishins têm ficado mais “abusados” em 

relação a isso. Falando em Hanako, daqui a três dias teremos 

todos que ir até os Midori-Mizu, antes que tenhamos uma 

guerra. 

— Chegou a encontrar com Iruka? 

— Sim. — Ele sentiu certo peso em sua voz. — Ele 

está muito preocupado. Se tivemos sorte de uma minoria 

daqui começar a aceitar sua presença, tivemos o triplo de 

azar em relação aos Aquaeternos alojados. Desde aquele 

último incidente há três dezenas, os boatos mais imundos 

possíveis estão correndo sobre eles… 

— Como o do esgotamento dos poços? 

— Sim, e isso causou um grande confronto entre 

alguns fazendeiros das proximidades com eles. Foi muito 

feio, eles não souberam medir seus poderes e com esse 

inverno, bom… você deve imaginar o que acontece com 

quem é atacado com poderes de água e gelo. Não os culpo, 

também não ia gostar de acordar de repente na minha tenda 

com um monte de moradores escandalosos tentando queimar 



meu acampamento! Mas se tem uma coisa que os Midori-

mizu não têm, é paciência. Eles não se seguram quanto aos 

poderes deles. Hanako teve que se virar para impedir algo 

pior… 

— Estou passando tanto tempo treinando Tôzen e o 

Orbe que nem pude me ater a isso… 

— É melhor você não se meter, vai por mim. Seu 

povo é mais inimigo deles que os Filhos-Puros, e saber que 

o príncipe deles andou salvando sua vida tem trazido 

problemas ao Iruka. Ele não me contou tudo, mal tivemos 

uma conversa, mas pela cara dele e sua falta de piadas, a 

coisa está feia. Iremos só por uma questão política. 

— Estou preocupado com ele. 

— Também. E eu achando que vida de príncipe era 

fácil… 

Fizeram uma pausa, agora observando a neve cair. 

Kurikara refletia naquele instante sobre o quanto as coisas 

eram diferentes algumas estações atrás, quando se odiavam. 

Ela arquitetava planos de como matá-lo, e ele não suportava 

o desprezo e grosseira dela. Depois de viverem tanta coisa 

juntos, hoje acostumara-se e afeiçoara-se àquele jeito bruto 



dela de ser, que descobriu aos poucos ser apenas umas das 

inúmeras camadas da mulher mais corajosa e nobre que já 

conhecera. Invejava sua força às vezes e, com o tempo 

ruindo as barreiras entre eles, haviam se tornado muito 

íntimos. Sorriu sozinho, pensando no quanto devia isso a 

Aika também. 

Sabendo que Riko não tinha qualquer proteção 

efetiva contra o clima, conjurou uma chama morna à frente 

deles enquanto ela tomava mais gole de sua bebida. 

— Oh, valeu! — comentou Riko, apreciando o calor 

da chama. — Você está com frio? Quer um gole? 

— Não, estou bem. E você sabe que não me dou tão 

bem com essas coisas… 

— Se sei… — Ela deu um sorriso torto, recordando-

se de um momento constrangedor para Kurikara, quando 

saíram a sós antes de sua viagem para beber. Este deu de 

ombros. — Vai ser estranho voltar às terras dos Midori-

Mizu. Eles estão insatisfeitos com as terras que receberam, 

ainda mais nesse tempo de escassez de comida. Prepare-se, 

pois pode ser que você não seja bem visto. 



Kurikara deu um suspiro cansado, de quem sentia 

muita falta de estar só com eles e Tsubomi. Por mais que 

tenham enfrentado grandes desafios em suas viagens, 

preferia elas àqueles conflitos. Não conseguia sequer 

mensurar a quantidade de problemas entre os povos. Uma 

batalha, ou você resolvia ou você morria. Era simples. Já a 

ideia de paz ou de tolerância parecia nunca chegar aos 

corações das pessoas. Para os Filhos-Puros, os Aquaeternos 

seriam sempre “usurpadores”, “sujos, “aproveitadores”, 

“gente feita de magia e que cheira a peixe podre”, 

“arrogantes e descuidados por deixar um Orbe destruir seu 

lar”. Enquanto para os Aquaeternos, os puros eram gente 

“burra, repugnante, ignorante e infiéis aos deuses”. Os Fênix 

Negra, então, ambos os viam como monstros sanguinários, 

que tinham prazer “na carne queimada”, “promíscuos e 

nojentos”, com suas asas “horrendas, feias e a mais terrível 

prova da traição aos deuses”. 

Quando aquilo iria parar? Como dissolver tanto 

preconceito, perpetuado por séculos e mais séculos de 

conflito? Haveria alguma fórmula para tal? 



Os pensamentos de Kurikara foram interrompidos 

quando Tsubomi, como dragão, aproximou-se de Riko.  

— Oi, garota! Quanto tempo! — Riko afagou o nariz 

de Tsubomi e foi envolvida numa baforada morna e 

amigável. Sorriu ao vê-la rindo, tentando ajeitar os cabelos 

enquanto Tsubomi a cheirava. — Para com isso, não tenho 

nada para você! Aliás, Kurikara, ela não está maior que da 

última vez que vi? 

— Sim, ela está crescendo mais! — disse, fazendo 

um carinho na orelha do dragão que se desfez todo com o 

golpe baixo. Ela então pulou do muro, jogando neve neles e 

deitou desajeitada em volta dos dois, como se os enrolasse 

para dormir. Era assim que fazia em suas viagens. 

— Não querendo ser desagradável, mas… — E 

chamou-o, enquanto tirava a neve do cabelo. — 

Honestamente, você não acha que… bom, como todo 

pássaro que sai do ninho, ela não deveria, sei lá, achar uma 

família, procriar… essas coisas de bicho? 

O sorriso no rosto do guardião desapareceu no 

mesmo instante.  



— Não sei como ela irá reagir se encontrar outros 

como ela… se encontrar. Eu tentei criá-la como um dragão, 

mas não é a mesma coisa. Eles estão sumindo, Riko. Antes, 

viajantes os avistavam entre as montanhas ou navegadores 

os viam sobre o Mar da Estrela, correndo entre as nuvens… 

Tenho medo de deixá-la ir com um bando de dragões e os 

Fênix Negra do Sul atacarem-na. Mesmo sabendo o quanto 

ela é forte, que um dragão não é um bicho qualquer, é um ser 

especial… 

O badalar de um sino os chamou a atenção. 

Esperaram pelo número e, depois de seis badaladas, os dois 

soltaram um suspiro. 

— Outra tempestade? Deuses! — exclamou Riko. 

— Vou ver o que posso fazer com minha magia. — 

Kurikara fechou os olhos, sentindo a natureza em seu 

entorno. — Descanse, Riko. Você fez uma longa viagem. Eu 

cuido disso, pode dormir tranquila que manterei fortes as 

chamas dessa cidade. 

— Farei isso — respondeu. Ele não notou, mas ela o 

fitou com preocupação, observando se ele tinha sinais de 

cansaço físico ou alguma ferida de batalha. Sabia que ele 



estava usando todo o seu poder para manter a cidade 

aquecida, para manter todas as chamas protegidas do vento 

nas proximidades e defendendo-a de qualquer ameaça. Era 

uma tarefa grande, assim como o uso do Orbe, e os magos 

de Tôzen não podiam dar conta daquilo tudo sem ele. Ela 

deu um suspiro, também sentindo falta do tempo em que 

viajavam sozinhos. 

Levantaram-se e Kurikara chamou Tsubomi para 

segui-los, como gatinha. Durante a caminhada, apreciaram a 

presença um do outro em silêncio. O Guardião quase não 

conseguia esconder o sorriso por ter Riko de volta ao seu 

lado, satisfeito por vê-la em segurança. Sentiu seu peito 

aquecido de uma alegria quase inesperada. 

— E quanto a Aika? — Ouviu-a perguntar. — Ela 

não voltaria durante a virada da estação? Temos que dar um 

jeito de vocês se encontrarem de alguma forma segura. 

— Sim. Vai ser no meio da viagem, então. Vou me 

consultar com Mestre Tôzen sobre como esconderemos isso. 

Iriam se separar a partir dali, onde Riko se recolheria 

a seus novos aposentos. Já Kurikara ia despindo a capa para 



ir voando até o templo de Suzaku, onde estava o Orbe do 

fogo. 

— Ah, esqueci-me de te contar. Consegui 

reencontrar meus pais no caminho! 

— Que bom! Como eles estão? 

— Você não vai acreditar… vou ter um irmãozinho! 

Pela barriga da mamãe, acho que daqui a cinco luas. 

O sorriso de Kurikara desapareceu, pois a criança 

nasceria no ápice do inverno. Isso não era bom, nada bom. 

Filhos-Puros eram mais frágeis que os Fênix Negra e na 

maioria das vezes, os nascidos no inverno não sobreviviam. 

Às vezes nem suas mães. Riko sabia disso, tanto que ela não 

sorria.  

— Sei o que está pensando… também estou 

preocupada. Mandei uma mensagem a Tsubaki, se poderia 

abrigar eles. O vale não fica muito bem no inverno. Deixei 

um bom dinheiro com eles, mas eu sei que meu pai, turrão 

como é, não vai querer deixar a padaria. 

— Quando o portal se abrir, Aika e eu iremos vê-la. 

Sei que seus pais talvez se incomodem com minha presença, 



mas com nossos poderes, podemos fortalecer a saúde de sua 

mãe e da criança. 

— Eu agradeço — disse, e pegou sua capa para que 

ele pudesse voar. 

— Não se preocupe, vai dar tudo certo. Meu povo diz 

que um filho do inverno será alguém capaz de enfrentar as 

mais terríveis tempestades!  

— Assim espero. — Sorriu de volta.  

Ao vê-la sorrir um pouco, sentiu seu coração 

aquecido. Deixou então Tsubomi aos cuidados dela e alçou 

voo. 

Em sua mente, o desejo de rever Aika ganhou mais 

toques de preocupação. Pelo que sentia, sabia que ela 

chegaria em um momento ruim. 

 

*** 

 

Com a marmita de Lis pesando em sua pasta, Aika 

corria para mais uma aula atrasada. Em meio à correria, 

notou algo incomum: um carro que havia batido em um 

poste. Parou no mesmo instante, notando a aglomeração de 



pessoas. Havia sangue no chão e percebeu que alguém se 

arriscou e tirou a vítima do carro, afastando-se. Muita 

fumaça saía do motor amassado, fazendo com que os 

curiosos mantivessem uma distância segura enquanto 

alguém usava um extintor. 

De longe, pôde ouvir um choro de criança. Alguém 

dizia que uma sombra “jogou o carro dela contra o poste”, e 

saiu da rua ao ouvir uma ambulância se aproximando. A rua 

começou a encher de curiosos. No entanto, algo naquelas 

palavras a fez sentir um calafrio na nuca e olhou para trás. 

Parecia que algo a observava. 

Como aprendeu a nunca baixar a guarda, voltou ao 

seu caminho, torcendo para que o acidente não tivesse 

deixado vítimas fatais. Algo nela se balançou, como se 

reconhecesse uma presença. Ouviu pela rua pessoas 

comentando que, só naquela semana, era o terceiro acidente. 

Logo em Namimeido? Uma cidade tão pacata? À medida 

que se afastava, a sensação sumia e não gostou disso. 

Conseguiu chegar a tempo da chamada em sala e 

contornou seus colegas com a destreza de uma aluna de 

Riko. Um dos colegas murmurou ofensas de longe, mas 



bastou Aika se virar e arregaçar uma manga que o mesmo 

recuou. 

— Você disse alguma coisa? Não? Ah, então beleza. 

— Não vai se safar — disse outro, do mesmo grupo 

e escondendo um machucado no rosto. — Ninguém quer 

você aqui! Sua bandida! Aposto que também deve roubar 

que nem os “outros” iguais a você! Gaijin suja! Vamos 

expulsá-la de Namimeido! 

— Tentem — respondeu, de cabeça erguida 

enquanto se sentava. — De onde eu vim, aprendemos desde 

cedo a mandar inimigos para a vala! 

Calaram-se, e Aika voltou-se para seu caderno de 

desenho, no qual fez rabiscos soltos e sem forma definida. 

Recordava-se das duas últimas brigas que tivera que 

enfrentar, e das quais se saíra bem. Os ensinamentos de Riko 

e Iruka a permitiram defender-se de grupos inteiros e sair 

praticamente ilesa. Seu atual problema eram as notícias de 

alguns poucos imigrantes brasileiros, alguns que nem eram 

mestiços, responsáveis por furtos e crimes no país. Aquilo 

fazia com que os alunos e outros habitantes a vissem de 



maneira ainda pior, mas não havia o que fazer senão provar 

a todos que estavam errados. 

Viu-se sorrindo sem querer. Ao menos, ela não era 

mais o saco de pancadas dos racistas e xenofóbicos da 

escola. Com os professores, era prestativa e boa aluna, a 

melhor do clube de artes. Até tinha conseguido fazer 

amizades pelo colégio, com pessoas menos preconceituosas 

e que, mesmo não gostando das mesmas coisas que ela, eram 

boas companhias. Olhar para trás de canto de olho, vendo 

seus inimigos se encolhendo ou disfarçando observá-la, até 

lhe era interessante. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se 

forte o suficiente para enfrentar qualquer um, e não deixaria 

mais ninguém a tratar como lixo. 

Além disso, era uma aluna mais séria, com uma 

postura menos insegura e temerosa, de alguém que via 

aquelas brigas como algo mundano depois de tudo o que 

passara. Todos estranharam suas novas habilidades, mas 

como não devia satisfação a ninguém, ela se tornou um 

mistério. 

— O que são esses idiotas perto dos onis e Fênix 

Negra que enfrentei? 



Uma novidade surpreendeu a todos antes do início da 

aula: o professor anunciava um novo aluno. 

— Sejam gentis com o Koyama Makoto! Ele é 

natural de Kyoto e se mudou há poucos dias para 

Namimeido. Entre, senhor Koyama. 

Aika estranhou aquilo. Não era comum alguém de 

fora vir morar naquela cidadezinha, ainda mais alguém de 

uma metrópole como Kyoto. No final do período letivo 

então, era ainda mais esquisito. O garoto entrou a passos 

tímidos na sala, já vestindo o uniforme do colégio. Era baixo, 

gordinho, de cabelo escuros e oleosos e óculos de armação 

arredondada, com lentes grossas. Mas o que mais chamou a 

atenção de Aika foi o colar que pendia em seu pescoço. 

Havia nele o desenho de um leque vermelho e branco. Ela 

reconheceu a qual anime ele pertencia. Em suas mãos havia 

vários anéis coloridos e de formas diferentes, identificando 

todos.  

Mordeu a língua. Um Otaku em Namimeido! Pela 

cara que imaginava que os colegas faziam e os risinhos 

baixos, sentia que os predadores haviam farejado carne 

fresca. Sentiu até pena dos itens que com certeza seriam 



furtados e destruídos. Torceu para que ele não tivesse trazido 

um mangá consigo. 

— Muito prazer. — Ouviu-o dizer e se apresentar, 

com a voz baixíssima. Riko a havia ensinado a reconhecer 

nas expressões faciais e nos gestos o que a pessoa estava 

sentindo. Os braços do menino estavam duramente colados 

ao corpo e ele se desajeitou ao levantar a cabeça e ajeitar a 

armação. Seus ombros estavam duros, tensionados. Os 

lábios se comprimiam. Ele notou que não era bem-vindo ali. 

— Há um lugar ali, ao lado da senhorita Akatsuki. 

Sente-se e não se preocupe, logo pegará o ritmo da aula. 

Aika estalou os lábios. Os dois “otakus” juntos. Ele 

sentou-se do lado dela quase derrubando suas coisas. As 

risadinhas foram diminuindo quando o professor chamou 

todos para uma leitura. Aika suspirou, sem saber muito bem 

o que fazer. Sentiu de novo a sensação de observação e viu 

os olhos do menino (que ficavam enormes naquela armação) 

pousarem sobre seu estojo, estampado com um anime da 

temporada. Sorriu como quem não quer nada e acenou com 

a outra mão, exibindo um anel igual ao dele. De maneira 

cômica, o garoto escancarou a boca, como que não 



acreditasse. Aika riu, e apontou para a pasta dele, para que 

pegasse logo o livro. 

— Nossa! Se fosse algum tempo atrás, eu nunca 

daria o primeiro passo numa apresentação. Gattai me 

tornou menos tímida, pelo que parece — pensou. A aula 

transcorreu silenciosa, e Aika aproveitou o término de um 

exercício para desenhar um pouco. Sentiu novamente a nuca 

se arrepiar e lá estava o jovem Makoto encarando seu 

desenho.  

Aquilo era constrangedor. Se tinha uma coisa que ela 

odiava era alguém observando-a desenhar, ainda mais, 

sentindo naquele olhar certo tom de inveja. 

O anúncio do intervalo despertou-a da sensação. 

Guardou suas coisas e decidiu comer em sala mesmo, perto 

de seu material e onde poderia defendê-lo. Lis havia 

preparado uma comida especial, com direito a uma garrafa 

de café. O cheiro forte quase a entorpecia, pois o café do 

Japão era muito diferente do brasileiro. Sentia muita saudade 

do café forte do Rio de Janeiro, ainda que seu coração se 

sentisse meio culpado por ter alguém cozinhando para ela. 



Ao seu lado, os alunos cercaram Makoto, enchendo-

o de perguntas. Ouviu algo aqui e ali, como que “seu pai 

viajava o tempo todo a trabalho e não sabia se ficaria muito 

tempo”, que “gostava de artes”, que “odiava matemática”, 

“adorava jogos de computador” (e ela notou que o tom dos 

colegas era de ironia), e aí ele cometeu o maior erro: falar 

que amava animes e mangás. 

Sabia que de início, nada de muito estranho iria 

acontecer, a estratégia deles era bem elaborada, como um 

felino escondido no mato. Afinal, ela caiu uma vez, achando 

que estava fazendo amigos e se ferrando no final. O tolo 

garoto ainda disse que ia comer do lado de fora. Logo, 

surgiriam rabiscos nojentos em sua mesa, chicletes 

grudados, suas coisas preciosas desaparecendo…  

Quando o menino ia se levantar, ela colocou-se de pé 

tomando espaço e interpondo-se entre os outros: 

— Ei, nível 25! — disse, apontando para ela mesma 

e o anel. O garoto na mesma hora arregalou os olhos e os 

outros começaram a rir. O anel era de um famoso jogo online 

que, embora Aika tivesse largado há um tempo, gabava-se 

por ter subido rápido de nível. Um MMORPG de magia. 



— Nossa… ainda estou no 18. 

— Legal! Posso te ajudar a chegar lá. Muito prazer, 

me chamo Aika Akatsuki dos Anjos — disse. Seu coração 

acelerou, temendo os comentários e problemas a partir dali. 

— E sim, não sou daqui. Nasci no Brasil. Kyoto é legal? 

— É-é… espera aí, Brasil? Carnaval, futebol? 

Aika deu um suspiro amargo. Precisava ser rápida: 

ou ele iria vê-la como inconveniente porque ela não o 

deixava comer ou iria desprezá-la por sua ascendência. 

— Futebol, é… essas coisas tinham lá, mas não 

gostava muito.  

— Ela gosta é de animes e mangás também. — Riu 

uma das meninas, com um sorriso nojento. Aika sentiu o 

problema nascendo, mas não podia deixar-se diminuir. 

— Escute, Koyama, é melhor você não comer lá fora. 

É desagradável, está frio. E vai que você perde um desses 

anéis por aí. 

— Como assim? Eles estão bem presos… 

— Acredite em mim, você não irá querer deixar esta 

sala no inverno. Um bom elfo sabe reconhecer o inimigo que 



joga à espreita, enquanto os orcs se agitam sob noite de lua 

vermelha. 

Sentou-se, como se aquilo tivesse sido a coisa mais 

normal do mundo. Se o menino não fosse uma toupeira, ele 

entenderia. Pela cara de assustado que fez, ele sentou-se na 

hora e abraçou sua pasta. Uma das primeiras missões no 

jogo, quando se jogava de elfo (justamente a raça 

representada pelos anéis de ambos) era recuperar um item 

valioso, que seria roubado por orcs numa noite de lua 

avermelhada. Aika voltou a comer, enquanto os outros se 

dispersavam em risinhos. 

O gosto do café quase havia se perdido. Estava 

sacrificando mais uma vez sua reputação, que já não era das 

melhores, para impedir o menino de passar pela mesma 

tormenta que ela. Torcia para que ele valesse a pena. 

Foi então que ele deu um sorriso tímido para ela, o 

que de certa forma a quebrou. Aika estava dura, também, 

como se estivesse se preparando para uma briga. Não 

abaixava guarda naquela turma. 

— Obrigado… — sussurrou. — Você também é… 

chamada de Otaku? 



— Há muito tempo. Gostamos de coisas que as 

pessoas daqui veem como infantilidade. Não traga mangás, 

deixe seus bottons e melhores colares e anéis em casa. Vai 

ser pior se os trouxer, acredite em mim. Evite cantos se 

estiver sozinho e sempre verifique sua carteira antes de 

sentar. Tranque muito bem seu armário e não use sapatos 

caros, eles vão sumir. Você é homem, será mais fácil, mas 

cuidado com aquele grupo ali. Eles adoram quebrar na 

porrada alguém… fraco para eles. Além de roubar seu 

obento. 

Sentiu-o se retesar mais ainda e abriu com mais 

pressa seu obento. 

— Entendi… Esses seres inferiores e nojentos… — 

Aika não gostou de ouvir aquilo, mas como um dia já havia 

sido assim… — Ei, eu também desenho! 

Makoto mostrou, de forma desajeitada, seu caderno 

com alguns esboços de monstros, mechas6 e robôs. Seu traço 

era diferente de Aika, repleto de linhas duras e retas, 

 
  



enquanto Aika tinha linhas sinuosas e delicadas, com mais 

detalhes. 

— Eu vi seu desenho do Kurikara e da Tsubomi. 

Você é… boa nisso. 

— Obrigada. Seus mechas7 são bem legais também. 

Não sou fã de futurismo assim, meu lance é fantasia 

medieval. Gosta de Kurikara? 

— Adoro! É um dos poucos de magia que realmente 

gosto. Mal espero por essa sexta, ainda mais nesse novo 

arco! E você? 

— É meu mangá favorito, ao lado de Kinryuu. 

— Kinryuu? Que velho isso! 

Aika riu dessa vez. Mas foi breve, preocupando-se 

mais em alertar o menino dos perigos. De tarde, levou-o para 

conhecer o professor e os alunos do clube de artes, mas já o 

alertando que eles não eram fãs de mangá.  

 
7 Mecha ou meca (メカ) é uma abreviatura de mechanical (mecânico 

em inglês). É o nome dado a uma classe de robô gigante controlado por 

um piloto ou de forma remota, geralmente usado como arma de 

combate. Sua forma é antropomórfica (de ser humano) ou de animais. 

Mechas se tornaram muito populares em animes e mangás de ficção 

científica a partir da década de 70. 



Ao final do dia, Makoto gaguejou ao pedir o contato 

dela. Aika riu com a inexperiência dele com uma garota de 

verdade ao adicionarem um ao outro. Sentiu-se feliz por 

achar alguém para conversar sobre animes e mangás naquela 

escola, mesmo temendo ter problemas por causa dele. 

 

*** 

 

O recesso de inverno no Japão durava pouco e seria 

depois do portal se abrir. O solstício de Inverno aconteceria 

naquela manhã, mas para Aika, o ideal seria ir para Gattai a 

partir do pôr-do-sol. Por sorte, era uma sexta-feira e ela 

precisou conter sua ansiedade durante todo o dia. 

Saiu correndo da escola, mal se despedindo de 

Makoto para poder chegar mais cedo ao seu trabalho. Por 

mais que Aika odiasse mentir, contou à senhorinha que 

precisaria estudar na casa de um amigo que acabava de 

chegar à cidade e precisava de ajuda na escola. Aquela era a 

mesma senhora que ajudara Aika a reconhecer se o Farol era 

mágico ou não, e as duas se tornaram muito amigas. Como 

no inverno o movimento era fraco, ela deixou Aika sair antes 



mesmo das seis da tarde, com um doce sorriso no rosto. Aika 

se sentia apunhalada com aquilo. Mas o pior era o que 

enfrentaria em casa… 

Tomou uma decisão drástica: assim que chegasse, 

contaria toda a verdade a Lis e usaria suas penas como prova. 

Se ela não acreditasse, pediria a Kurikara para ir visitá-la. 

Era sua única chance. Não poderia mentir para sua melhor 

amiga, só o fato de mentir para sua patroa, sua amiga Mieko, 

seu irmão Shinta e todo mundo que conhecia, lhe fazia muito 

mal. Não queria envolver Lis naquilo, mas, como todo herói, 

ela precisava de um aliado. Além do mais, se o portal a 

censurasse, ela teria que saber antes de ir para Gattai. 

Quando estava a uma esquina de casa, sentiu um 

choque contra o corpo e quase perdeu o equilíbrio. Algo 

pareceu apertar seu pescoço e foi então que sentiu o peso da 

conchinha, pela primeira vez em semanas! Ela brilhou por 

um instante em seus dedos e reconheceu ali a presença do 

deus de Namimeido, quase como se pudesse ouvir as ondas 

perto da praia. 

Riu sozinha. Ela não havia enlouquecido, correndo 

com mais ânimo. Ao entrar em casa, deu-se com Lis em seu 



apartamento; dessa vez preparando a janta das duas. Não 

adiantava: por mais que Aika pedisse, Lis queria ajudá-la nas 

tarefas e ela tinha planos de assistir a alguns animes com 

Aika. 

— Okaerinassai8, mana! Que cara! Veio correndo? 

Por que saiu mais cedo? 

Fechou a porta, procurando analisar Lis. Ela estava 

um pouco assustada com sua chegada brusca e arfante, mas 

mantinha o corpo relaxado e atenção no prato que montava. 

Aika tocou a conchinha e fechou os olhos, perguntando 

mentalmente: 

— Posso contar para ela? Preciso de ajuda! 

Sentiu uma espécie de pulsação vinda de dentro do 

objeto. Encarou aquilo como um sim. 

— Tadaima, mana. Precisamos conversar… não vou 

passar a noite aqui. Tenho mentido para você todo esse 

 
8 No Japão, são usadas algumas expressões para quando se entra e sai 

de casa: “tadaima” (ただいま) é quando o indivíduo entra na sua casa. 

Significa “estou em casa”. “Okaeri” (おかえり) é uma resposta ao 

Tadaima, significa “seja bem-vindo”. “Ittekimasu” (いってきます) é 

dito pelo individuo quando sai de casa e significa “estou indo”. Por fim, 

“iterasshai” (いてらっしゃい) é a resposta, que significa “Tenha um 

bom dia”. 



tempo. Estou escondendo uma coisa séria, mas até então não 

tinha permissão para contá-la. 

Lis deu um passo para trás. Mal sabia ela que sua 

amiga estava esperando por aquilo há muito tempo. 

— Ok… eu disse que você podia me contar qualquer 

coisa. Tenho sentido que você me esconde algo, mas não 

queria forçá-la a nada. 

— Agradeço por isso. 

— Tem a ver com um garoto que você estava 

gostando, mas se recusa a falar sobre ele? 

— É… também. 

— Ok. Aika, você está grávida? 

— QUÊ? 

— Querendo se cuidar, comendo que nem um urso, 

sem dinheiro… vamos, o que você e esse garoto andaram 

aprontando? 

— Ma-mana… eu nunca…, mas… eu não… como 

você pode achar…? 

— Ora, você sempre foi louca por pessoas de cabelo 

comprido. E do jeito que sua voz ficava quando falava 

dele… 



— PARA TUDO! NÃO É NADA DISSO!!! 

— Então o que pode ser? 

— Ai, ai, ai! — Aika ficou tão desnorteada que 

esqueceu tudo que havia decorado. — Eu não acredito que 

você achou isso de mim! 

— E o que tem de errado? Camisinha estoura, pílula 

falha, o cara pode ter te convencido que era seguro tirar 

naquela hora… eu sei como essas coisas funcionam! Isso 

acontece. Pelo menos você não está no Brasil, está longe dos 

seus pais carrancudos. 

— NÃO É ISSO!! — berrou, agora corada da cabeça 

aos pés. — EU NUNCA NAMOREI! SÓ PENSAVA EM 

ESTUDAR! 

— Aham, eu sei o quanto você é pervertida. — Ela 

cruzou os braços para Aika, como quem dava uma bronca. 

— Eu posso ajudá-la, mana. Só preciso saber quem é o 

idiota. Não me impeça de socá-lo. 

— Aaaaaah, qual é! O Kurikara nunca quis nada 

comigo! 

— Quem? 



— Kurikara… Aquele Kurikara. — Ela apontou para 

a miniatura na estante. — É ele que… eu estava apaixonada 

e conheci de verdade. 

Um instante de silêncio. Aika hesitou. Aquela não 

pareceu a melhor forma de começar, e Lis abriu e fechou a 

boca, confusa.  

— Ah… é um cosplay de Kurikara, não é? 

— Não… eu conheci ele de verdade. E ainda salvei 

a vida dele. 

Lis respirou fundo e apoiou-se na bancada. Seus 

temores eram ainda maiores: sua melhor amiga 

enlouquecera. Anos de solidão, de tormenta e de perseguição 

tomaram sua mente. As histórias que ela criava assumiram o 

controle de sua sanidade. Sua amiga, sua querida irmãzinha, 

louca! 

— Aika… calma aí… 

— Sabe a Aiko? Do mangá, do novo arco? Sou eu! 

— Ela passou correndo por Lis, pegando uma das revistas 

semanais e abrindo. — Tá vendo? Uma cidade mal-

assombrada… um farol mágico… uma mestiça brasileira 

que sofre bullying… 



— Aika… para… 

— É sério! Você precisa acreditar em mim! Está 

vendo essa gargantilha? No mangá virou uma pulseira, mas 

olha só, é a mesma conchinha! Temos até as mesmas 

miniaturas! 

— Não, cara. Isso não é real! 

Aika perdeu o fôlego. Lis a olhava com medo e 

recuava alguns passos. 

— Eu juro, Lis! Eu descobri que o Kurikara é real! 

Salvei a vida dele, e mais ainda, ganhei os poderes de 

Tamary… 

— PARA, AIKA!  

Aika recuou. O grito de Lis, sua alteração… ela 

nunca havia visto sua amiga daquele jeito, quase chorando. 

— Meu Deus! Minha Nossa Senhora, é tudo culpa 

minha! Eu devia ter percebido tudo antes… eu não devia ter 

deixado você ir morar sozinha, devia ter trancado a 

faculdade e vindo junto… 

— Lis… Lis, pelo amor de Deus, eu não pirei! 

— Claro que sim! Você sempre vivia distraída e 

aquele seus parentes de merda te maltrataram tanto! O 



bullying, toda aquela perseguição! Eu sabia que isso não ia 

te fazer bem!  

— Mana, deixa eu me explicar! — Pegou às pressas 

sua pasta de desenhos, de onde tirou as duas penas do 

Kurikara. Uma estava queimada na ponta. — Olha isso! 

Lis pegou as duas penas com as mãos, tremendo. 

Seus olhos iam delas para Aika: 

— E… você não vai me dizer que são dele? 

— Claro que são! Toca nelas, sente a textura! Não 

são penas de fantasia… 

— Minha nossa, até isso você fez? Meu Deus, você 

precisa de ajuda! 

— Fiz? Como assim eu fiz? 

— Você sempre desenhou e pintou muito bem. Deve 

ter pintado as penas de algum pássaro e agora acha que são 

do Kurikara! 

— OI? Não! Lis, elas são reais! 

— Não, elas não são! Eu estou aqui, você não precisa 

ter medo. Nós vamos buscar ajuda! — Ela largou as penas 

na mesa e puxou as mãos de Aika. — Essas coisas 

acontecem! Eu vou cuidar de você, você só precisa se 



acalmar… Isso… você não é louca! Não é algo pejorativo, 

só preciso achar ajuda. 

— Lis, não! Não, por favor, eu não pirei… 

— Aika? Aika, é você? 

Aika prendeu o ar ao reconhecer a voz de Kurikara. 

Até a pulseira, a qual ela nunca havia tirado, em seu pulso 

esquentou. Seus olhos foram tomados de lágrimas. 

— Aika, está tudo bem? Deuses, eu estou sentindo 

você! O que está havendo? Você está tremendo! Onde você 

está? 

— Estou em casa! — respondeu, apertando os 

ouvidos. — Eu não acredito… é você! Você pode me ouvir! 

— Com quem você está falando? 

— Com ele! Com o Kurikara! 

— Minha nossa senhora! Aika, eu vou te levar… 

— NÃO! Você não vai fazer nada e nem contar para 

ninguém! Escuta, parece loucura, mas não é! Desculpe-me 

por isso, mas vou prová-la que não enlouqueci! Eu vou trazer 

o Kurikara aqui! 

Então, antes que Lis pudesse impedi-la, Aika deu os 

três toques na conchinha: 



— Me leva até o Kurikara! 

 

*** 

 

Um estalo. Por um instante, seus ouvidos zuniram e 

sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago, até que 

se viu flutuar sobre um mar de chamas. Ouviu então uma 

voz: 

— Lembre-se: somente do pôr-do-sol ao ápice da 

noite e do nascer do sol ao ápice do dia. Não se esqueça de 

que me deve um favor. 

Então, uma rajada de vento gélido soprou seus 

cabelos e sentiu-se sem ar. Por um momento, viu-se diante 

de Kurikara, seu melhor amigo e amor, de olhos arregalados 

diante dela. 

— Aika?! 

Só que ele estava pousado em Tsubomi. Já ela, não 

havia nada sob seus pés. 

— AAAAAAAAIEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 

Aika caiu com tudo e o vento gelado parecia rasgar 

sua pele, mais rápido que os flocos de neve que a envolviam.  



— ELA VOLTOU, TSUBOMI! ELA VOLTOU! — 

Ouviu Kurikara gritar, junto a um alto rosnado de seu 

dragão. De olhos fechados, sentiu as mãos dele agarrem-na 

em pleno ar, colocando-a em seus braços. Ele a apertou 

contra si e ela sentiu uma baforada morna, que sabia ser de 

Tsubomi. — Deuses! Você veio logo com essa roupa! Vai 

congelar! — Ouviu-o rir. Abriu os olhos, tremendo. Viu os 

mesmos olhos amarelos como duas moedas de ouro, os 

cabelos cor de chocolate com a franja ruiva, o rosto magro, 

lábios desenhados e um sorriso luminoso como o sol 

rompendo entre nuvens de uma tempestade. Ela o abraçou 

em prantos. 

— É REAL! Eu não pirei, você está aqui… comigo! 

— Senti tanta “saudade” — disse, enquanto ele batia 

as grandes asas de penas rubras e douradas até pousar em 

Tsubomi, que fazia vários sons diferentes com sua bocarra. 

Aika olhou de lado e encarou o focinho do dragão serpente, 

ainda maior que da última vez. Ela lhe deu uma lambida 

mesmo nos braços de Kurikara e o bafo de carniça revirou 

seu estômago. Aika começou a bater os dentes, encolhida 

nos braços do Guardião. 



— Aika, o símbolo da deusa em sua testa… 

— Oh, deuses… Kurikara… perdoe-me, os meus 

poderes sumiram! Eu… 

— Não! O seu cabelo está… 

Outra vez, Aika sentiu um soco em seu estômago. 

Gritou e foi como se um balde de água gelada descesse sobre 

ela, além de uma grande dor na testa. Quando abriu os olhos, 

notou que alguns de seus fios de cabelo brilhavam e 

voltavam a ser roxos. Sorriu, mesmo tomada de pavor: seus 

poderes voltaram. Mal se deu conta disso e perdeu a 

consciência. 

 

*** 

 

Os sonhos de Aika foram embalados por uma série 

de imagens desconexas. Via-se no meio de um combate. 

Ouvia urros de onis, vozes malditas que tentava esquecer. 

Procurou algum lugar para fugir, mas o fogo a perseguia. 

Ouviu então mais vozes, grandes rosnados, lamúrias longas 

de grandes seres, e algo em seu íntimo lhe disse que eram 



dragões. De repente, viu vários deles se debatendo entre as 

chamas… 

Despertou de súbito, sem ar e sem voz para gritar. 

Engasgou com a garganta seca e foi então abraçada por 

alguém, por mãos pequenas e mornas: 

— Calma, calma! Está tudo bem, Guardiã! Bem-

vinda de volta. 

— I…Inori? 

— Não diga nada, só respire. O choque de ter os 

poderes de volta foi forte demais para seu corpo. 

A menina colocou a cabeça de Aika de volta no 

travesseiro. Tomou um susto ao sentir que tudo se balançava 

e seu “quarto era apertado”. Estava em uma carroça: a 

madeira era avermelhada, e a cama em que deitava era 

coberta de muitos panos. Havia uma bola de luz branca 

flutuando sobre ela. Era a chama de Tamaryuu, invocada por 

Inori, que a cobria com mais um pano. Algo batia contra a 

carroça e ela sentia, de alguma forma, que era uma 

tempestade de neve. Pôde ouvir muitos cavalos próximos e 

o som de outras carroças. 

— Mas o que está havendo? — pensou. 



— Estamos numa viagem. — Ouviu, de repente, a 

voz doce de Kurikara envolvendo-a. — Já estou indo aí. 

Riko e eu fomos atrás de um remédio para você. 

Aika não perguntou, estava fraca demais para isso. 

Seu ventre queimava numa cólica cruel o suficiente para 

descer até suas pernas. Inori se levantou do banco em que 

estava e passou um galho com algumas flores sobre ela, 

orando. Aquela sensação pura foi acalmando-a aos poucos, 

e o cheiro da erva desacelerava seu coração ansioso. Menos 

de dez minutos depois, sentiu Kurikara aproximando-se. Ele 

entrou aos tropeços na carroça, encolhendo as asas e 

tentando batê-las para tirar a neve. 

— Por Suzaku, olha onde joga essa neve! 

Reconheceu a voz de Riko, desviando da neve que 

asas de Kurikara espalhavam. Aika abriu os olhos e viu sua 

amiga vestindo uma pesada manta com pelos castanhos e 

longos entrando atrás dele. Ela também vestia calças e botas 

e tirava o capuz. Como sempre, estava bela, com uma leve 

maquiagem contornando os olhos e uma pintura realçando 

seus lindos lábios cor de vinho. 

— Princesa Inori, achamos as ervas! 



— Que ótimo! Precisarei do seu fogo, Guardião. 

— Saindo fogo de Suzaku! — disse Kurikara, 

sorrindo. Num segundo, ele conjurou em suas mãos uma 

grande chama, mas controlada o suficiente para não se 

espalhar. Seu calor espalhou-se pelo aposento, deixando a 

temperatura mais amena. Inori colocou sobre ela uma caneca 

e Riko começou a jogar uma série de folhas e sementes 

diferentes. 

— Espera! Se colocar demais, ela vai passar mal! 

— Ora, por favor! Você é homem, não entende nada 

disso. — Riko interrompeu-se quando Kurikara puxou a 

caneca antes dela despejar mais. Inori riu enquanto ele se 

afastava dela e controlava a chama com outra mão: 

— Ora digo eu! Vocês Filhos-Puros são muito 

separatistas! Eu sou quase um Mizu-nushi, lembra? O que 

mais fazia na minha tribo eram poções assim! 

— Você está brincando, não é? 

— Ela tem menos massa corporal que você! Se 

colocar mais duas sementes, ela ficará sem sangrar por um 

mês! A quantidade já está boa, você usa doses pesadas 

demais! 



— O que você…? — Riko parou, embasbacada com 

o que o Guardião fazia, agora mexendo o líquido com uma 

colher, como se soubesse fazer aquilo desde sempre. Inori se 

recolheu para um canto, rindo da discussão dos dois. — Prin-

princesa Inori! 

— Ele está certo — confirmou a princesa. — Aika 

está muito frágil. 

Aika não entendia nada e estava tonta demais para 

perguntar. 

— Vou dar-lhe uma bebida que vai aliviar suas 

dores. — Ouviu-o. — Confesso que nem quando levei um 

chute da Riko no estômago senti uma dor próxima ao que 

você está passando. 

— Sério que você está sentindo minha cólica e meu 

mal-estar? 

— Sério. Nem eu sei como. 

— Eu juro que o Kurikara está mais esquisito que em 

toda sua vida! — reclamou Riko, sentando-se num canto e 

tirando sua manta. 

— Ele é como um médico, Pétala Branca. 

— Ele é um homem! 



— Filhos-Puros! — bufou Kurikara, girando os olhos 

para Riko. Então, acomodou-se atrás da cabeça de Aika e 

deixou sua chama pairando ao lado da chama de Inori. Ele 

puxou Aika ainda coberta para seu colo. O ambiente era 

apertado, mas ele conseguiu um espaço para deixar sua asa 

sobre ela e a outra encolhida contra a parede. Ofereceu-lhe a 

xícara de barro e Aika pegou, tremendo. Bebeu tudo de uma 

vez, sentindo o líquido amargo aquecê-la. Fez-se um breve 

um silêncio, e ela se assustou quando Kurikara tocou sua 

testa. 

— Está ardendo em febre. Mas vai ficar tudo bem, 

vamos cuidar de você. 

O chá acalmou a cólica, porém, não abrandou a 

tonteira. Deixou os pudores de lado e tombou no colo do 

guardião. Nunca estivera tão encostada a ele, e sentiu que ele 

emanava sua energia para o corpo dela, tocando sua testa 

quente para curá-la. 

— Seus poderes sumiram esse tempo todo? 

— Sim… quando deu a hora do portal… tudo 

sumiu… 



— Era de se esperar — disse Inori. — O Guardião 

não conseguia contatá-la de jeito nenhum. Só não 

contávamos que eles voltassem de forma tão agressiva. 

Quase toda a comitiva viu o brilho no céu. 

— Comitiva? 

— Estamos indo até os Midori-mizu — disse Riko, 

agora tomando uma garrafinha própria. — Bem-vinda de 

volta, Aika. Embora, não da maneira que queríamos. As 

coisas andam meio complicadas desde a última vez que nos 

vimos. 

— Valeu…, mas cadê o Iruka? 

— Vamos encontrá-lo lá — disse Kurikara. — Por 

agora, descanse. Chegaremos amanhã de manhã e depois 

explicarei tudo que está acontecendo com mais calma. 

— Eu não entendo… por que estou assim? 

— Esqueceu de nossas aulas, Guardiã? — O riso de 

Kurikara, tão doce e travesso, fez mil borboletas voarem no 

estômago da pobre Aika. — Cada órgão do nosso corpo é 

regido por um deus. As religiões e raças diferem em algumas 

coisas, mas o certo é que Tamaryuu é quem guarda o ventre 

nas mulheres e órgãos sexuais nos homens. 



Aika ouviu Riko bufar de descrédito. 

— Ora essa! Eles são de Suzaku, o deus do amor, da 

procriação e do caramba… 

— Ensinaram-na errado. Sua medicina foi adaptada 

por conta do ódio que tomaram quanto aos Guardiões da 

quinta geração… 

— Então é o que, senhor Fênix Negra? Faz todo 

sentido! E o coração e o sangue são de Kujira, a pele é de 

Yunikon… 

— O coração é de Suzaku — disse Kurikara, e Aika 

notou que ele não sorriu. — Pode lhe parecer estranho, mas 

é onde estão as emoções, a paixão. Sangue e rins são de 

Kujira, estômago e intestino são de Yunikon, cabeça é de 

Tsuru… 

— Isso não faz o menor sentido! 

— Oh, vocês dois, poderiam parar de discutir apenas 

uma vez? A Guardiã de Tamaryuu não está bem! Emoções 

negativas podem fazer mal a ela — disse Inori, tentando 

esconder o riso. Aika, agora mais sonolenta, viu ambos 

suspirarem como duas crianças birrentas. 



— Aika, quando estamos com alguma doença no 

coração, acredita-se que se deva orar para Suzaku — 

continuou Kurikara. — E quando se sente algo errado nos 

órgãos que geram vida, ora-se a Tamaryuu. Isso foi oculto 

aos Filhos-Puros, mas acredita-se que toda mulher é como 

um portal ambulante, um ser capaz de se ligar ao mesmo 

tempo com os vivos e com os mortos e por isso, é de certa, 

mais próxima a Tamaryuu. Por isso que é mais comum terem 

predisposição a magia. Assim como acredita-se que é através 

do sangue que se perde delas que o corpo é purificado de 

impurezas e emoções ruins.  

— Nossa… — Aika estalou os lábios, achando 

aquilo religioso demais. Não gostava de nada que separasse 

as pessoas pelo que nasceram. Para seu desalento, naquele 

mundo, era obrigada a aprender sem questionar. 

— Logo, quando Tamaryuu veio a você, sua parte 

mais sensível à deusa foi afetada. Lembra, quando você 

recebeu seus poderes, a dor que sentiu? Acho que foi muito 

ruim para seu corpo ficar tanto tempo longe de seus poderes. 

— Desculpe, eu não… 



— Não se culpe de jeito nenhum! Você precisava 

ficar em seu mundo. 

— Vou avisar a todos que a Guardiã está de volta. 

Claro, do jeito que combinamos. — Inori pegou uma capa e 

saiu da carroça, num pulo.  

— Kuri… — O cansaço que se abatia sobre Aika a 

impedia de continuar perguntando. O chá aliviava seu ventre 

e o calor da mão dele sobre sua testa foi acalmando-a de um 

jeito que até a tristeza e preocupação com Lis foram 

deixando-a. Tonta e relaxando no colo de quem tanto amava, 

acabou deixando escapar: — Às vezes não sei se você seria 

o namorado perfeito ou o irmão mais velho mais legal do 

mundo… 

Adormeceu quase imediatamente enquanto as penas 

das asas de Kurikara se arrepiaram e até a chama dele que 

flutuava no ar pareceu mais vermelha. Riko o encarou com 

a mão na boca, tentando sufocar uma gargalhada perante o 

constrangimento estampado no rosto do Guardião. 

  



Capítulo 29 — Os Midori-Mizu 

Aika despertou pouco antes do amanhecer ainda no 

colo de Kurikara, que acordou ao mesmo tempo que ela. 

Dessa vez estavam sozinhos. 

Pelo contato mental, Kurikara pediu a Aika que lhe 

contasse sobre tudo que ela sentia que a preocupava. Aika 

então, tendo seu confidente de volta, contou-lhe tudo que 

passou durante aqueles meses — menos que ainda sentia 

algo por ele. Falou de sua tristeza, da perda de poderes, dos 

problemas na escola e no emprego. Falou que descobriu que 

havia monges cuidando do farol e que eles não pareciam 

receptivos em lhe contar mais sobre os segredos da cidade. 

Kurikara ouviu tudo calado e, quando ela terminou de contar 

sobre Lis, foi quando a respondeu. 

Começou pedindo desculpas por não conseguir 

contatá-la. Tentara de tudo, mas seu corpo pagara por isso e 

desistira. Aika notou ainda algumas manchas escuras em 

seus braços, porém, não perguntou o que ele fizera. Na 

verdade, ele não compreendeu o porquê de acreditar que 

tudo que passaram havia sido loucura de sua cabeça. Para 



alguém como ele, que acreditava em promessas de boca, sem 

papel nem registro, que não entendia o que era manipulação 

de imagem nem vivia em um mundo onde é mais fácil se 

enganar com notícias falsas do que verdadeiras, o que Aika 

passou para ele não fazia sentido. Não a julgou, no entanto. 

Abraçou-a e os dois voltaram a apreciar a presença um do 

outro, sem perguntas e desejos. 

Riko chegou pouco depois, trazendo pão, queijo e 

uma bebida quente para tomarem o desjejum. Aika 

aproveitou e relatou a ela seus exercícios, deixando-a 

satisfeita. Comentou também que dera prioridade a uma 

alimentação mais saudável ao invés de comprar mangás. 

Kurikara ficou mais interessado na parte em que Aika falou 

do despertar de Tsubasa e o andamento do mangá. Ele e Riko 

sorriram de forma maliciosa, como se dissessem: “agora 

você vai sentir na pele como nos sentimos”, e Aika não disse 

nada, rendida.  

Já o relato de Aika sobre Lis trouxe preocupação, e 

concordaram em visitá-la depois que encontrassem Iruka. Se 

tudo desse certo, com a ajuda de Lis, Aika não precisaria 

passar tão pouco tempo em Gattai. Torciam apenas para que 



ela não causasse problemas. Como estavam se aproximando 

do território dos Aquaeternos, todos da comitiva sabiam de 

sua chegada e estavam curiosos em revê-la. Se ela sumisse 

com Kurikara, seria uma tremenda desfeita, logo, só poderia 

ver Lis à noite. 

— Os Midori-Mizu, assim como quase todos os 

Aquaeternos, são muito sensíveis à etiqueta e educação. Eles 

se ofendem facilmente e são muito regrados, comparado aos 

Kibou ou aos Seishins — explicou Riko. — Torça para que 

sua amiga não faça nenhuma besteira, pois, pelo menos até 

amanhã, seria bom você ficar à vista. 

Aika concordou com a cabeça. Por mais triste que 

estivesse com a dúvida de sua amiga, seu sumiço na frente 

dela deveria valer para que acreditasse. Lis era ponderada e 

inteligente, não sairia por aí contando o que viu. E quanto às 

atividades de sábado, Makoto teria que se virar sozinho. 

Agora, a prioridade de Aika era Gattai. 

Kurikara e Riko já haviam separado roupas para ela, 

ideais para protegê-la do inverno que se iniciava com 

nevascas intensas. À medida que se aproximavam do novo 

território dos Aquaternos, próximos ao Mar da Estrela, mais 



frio ficava o ar. Se não fossem os magos da comitiva (com 

Tôzen na liderança), aquelas pessoas e seus animais teriam 

adoecido. Eram escoltados por muitos soldados e magos 

especializados em esconder a presença deles, principalmente 

de onis.  

Durante uma pausa e depois de se vestir à maneira 

daquele povo, Aika saiu para conversar com todos, sendo 

recebida com espanto. A maioria deles nunca a tinha visto e 

a desculpa que corria é que a jovem treinava magia em 

segredo com magos do Leste e se reencontrava somente com 

o Guardião, por segurança. Ela manteve a mentira e sentia 

neles a sensação de que a invejavam, que a temiam. 

— Não se preocupe, você está indo bem. — Ela 

ouviu a voz de Kurikara. — É que alguns rumores ruins vêm 

nascendo sobre nós. Parte dos senhores da nação Kibou, 

que não estiveram na batalha do Montanha Escarlate, só 

ouvindo boatos sobre o que houve, temem a nós dois e aos 

nossos poderes. Os Seishins ainda estão se recuperando do 

que houve. A criatura que viram os deixou apavorados e 

temerosos. Não acreditam que sejamos capazes de defendê-

los. 



— Mas por que tanto temor? Nós destruímos aquilo 

juntos! 

— A questão é um pouco mais… cultural do que você 

pensa. Nem eu esperava.  

Riko e Kurikara atualizaram-na sobre os problemas 

entre os Kibou e os Midori-Mizu. O povo de Iruka 

constituía-se na principal família dos Aquaternos, de onde 

saíam reis e rainhas, considerados a casa principal. Haviam 

outras famílias, ou clãs, como chamavam, mas eles se 

perderam com a destruição do Orbe de Água, restando cinco. 

Aika recordou-se do evento mencionado no mangá, embora 

nunca contado a ela em detalhes: os Aquaternos viviam nas 

Ilhas Azuis, um grande arquipélago do lado nordeste do Mar 

da Estrela. Eles construíram uma cidade complexa 

interligada às águas e tinham uma grande civilização desde 

a Traição, quando o Guardião de Água também decidiu 

passar seus poderes para descendentes. Há dez anos, os 

Midori-Mizu encontraram o Orbe de Água quando havia 

conflitos intensos entre eles e os Fênix Negra do Norte. A 

fim de tomar toda a parte Norte do Mar da Estrela, eles 

começaram os primeiros experimentos de controle com o 



Orbe, pesquisando sobre sua origem e sobre como 

funcionava. Muitos morreram tentando controlá-lo, mas 

uma grande seita, composta dos mais poderosos magos dos 

Aquaeternos, conseguiu controlá-lo por um tempo. 

A razão dos Fênix Negra do Norte perderem parte de 

seu território e se recolherem para a Grande Floresta foi 

justamente o uso do Orbe de Água durante os ataques. Com 

eles, causavam tempestades, chuvas e até mesmo ondas 

gigantes. Eram o principal alvo dos Aquaeternos, mas tudo 

deu errado quando tentaram erguer um Tsunami sobre a 

Grande Floresta. O uso de tal poder foi tanto que quatro dos 

dez magos que o manipulavam morreram na hora. Sem o 

número necessário para controlá-lo, os seis restantes 

perderam o controle e a onda foi de encontro ao local do 

Orbe: as Ilhas Azuis. 

O impacto da onda enfeitiçada foi tão intenso que 

destruiu quase toda a cidade dos Aquaeternos. Junto dela, 

como se não bastasse, ergueu-se uma tempestade. Os que 

estavam mais para dentro do continente, como os Midori-

Mizu, resistiram por pouco. Mesmo com o poder de respirar 

embaixo d’água, a força da onda e o impacto sobre as 



edificações foi forte demais e centenas deles pereceram. 

Uma raça poderosa, unida em um único local, com grande 

poderio militar e marítimo e que mantinha uma estreita 

relação comercial de pesca com os Kibou, foi reduzida à 

metade. 

Desesperados, clamaram por ajuda aos Kibou. 

Precisavam de abrigo, terras, comida e magia para curar os 

sobreviventes. Akira o fez, com algumas condições: que 

todos os Midori-Mizu, a principal família e a mais poderosa 

deles, se tornasse serva dos vizinhos Filhos-Puros (Kibou e 

Seishins), assim como toda sua força militar deveria servi-

los em caso de ameaça. Eles deviam a eles todo seu 

conhecimento de magia e tudo que conseguissem de 

progresso a partir daquele dia. Seus melhores soldados e 

magos deveriam servi-los por cinquenta anos.  

O mangá e anime de Suzaku no Shounen Kurikara 

deram enfoque ao que houve com o príncipe Iruka: ele viu a 

tempo a onda atingir o palácio, onde seu irmãozinho, 

chamado Mizuki, de dois anos, dormia. Ele ainda não sabia 

usar os poderes e a tempestade de vento acelerou o 

desmoronamento das construções mágicas. Iruka nadou com 



todas as suas forças, passando por corpos de seus irmãos de 

sangue e pedaços de sua amada cidade. Iruka encontrou seu 

irmãozinho preso entre os escombros e a água estava 

esfriando rápido, podendo matá-lo por hipotermia. Ele então 

usou toda a sua força e magia de iniciante para salvá-lo, mas, 

quando conseguiu removê-lo, notou que o irmão ferido 

perdera os movimentos das pernas devido ao impacto dos 

escombros sobre sua coluna. Nem a regeneração comum das 

raças impuras poderia curá-lo. 

A maior dor de Iruka foi ouvir de até de membros sua 

família que ele deveria ter deixado Mizuki morrer, pois o 

menino ficou traumatizado com água. E um Aquaeterno que 

não gostasse ou não conseguisse nadar não merecia estar 

vivo. Aquilo revoltava o Príncipe, causando desavenças com 

seus pais e seu irmão mais velho, o primeiro na linha de 

sucessão. Mas Iruka nunca subestimou Mizuki, embora 

sentisse muita tristeza por ficar tanto tempo longe dele. O 

menino apareceu uma única vez na história do anime e 

mangá, numa breve visita apresentando Kurikara aos 

Aquaeternos, e o Guardião chegou a jogar uma partida de 

Gattai no Sekai com ele, a única vez que Aika o “viu”. 



Quanto ao Orbe, havia desaparecido na destruição. 

Kurikara encontrou-o durante a série, também em meio a 

uma tempestade, e uma grande desavença entre os Kibou e 

o Midori-Mizu nasceu por conta de quem ficaria com ele. No 

fim, os Kibou tomaram sua posse, o que gerou 

descontentamento entre parte dos Aquaeternos. 

Depois de anos de dificuldade, aquele povo ia se 

reerguendo aos poucos. No entanto, as dívidas com a capital 

cresciam, pois eles ainda dependiam dos recursos dos 

Filhos-Puros. E como se não bastasse a vergonha para eles, 

a ordem de designar o príncipe Iruka como guarda de 

Kurikara causou mais revolta. Iruka era conhecido por todos 

por conta de sua gentileza, não importando a qual clã um 

Aquaeterno pertencesse. Mas servir aos Kibou “protegendo” 

um Fênix Negra, inimigo mortal daquela raça, era quase 

inaceitável. Por mais gentil e prestativo que Kurikara fosse 

ao povo de Iruka quando o via, por mais que ele jurasse 

ajudar Gattai como um todo, jurasse na frente da realeza que 

iria ajudá-los no que fosse preciso, todos sentiam que aquela 

aliança estava chegando ao fim. A população também 

começou a ver Iruka com maus olhos, pois os rumores de 



suas aventuras chegaram até lá. Questionavam porque Iruka 

era seu “amigo” e nunca o “deixou morrer por acidente”.  

Aika ouvia tudo aquilo com espanto. Não esperava 

que a situação política em Gattai estivesse tão ruim e, com o 

inverno, a escassez de comida e as dificuldades de 

comunicação, a tensão se tornava maior. Os Kibou 

priorizavam seu povo, logo, os Aquaeternos ficavam com as 

sobras. Como ela, sendo Guardiã, poderia resolver aquilo? 

Mais uma vez, via-se em meio a situações complicadas 

demais para uma colegial que morava sozinha. Precisava 

confiar na vontade de Tamaryuu. 

Reencontrou pouco depois a rainha dos Kibou, 

Hanako. Ela parecia mais envelhecida e magra do que se 

lembrava e notou até novos fios brancos surgindo entre suas 

tradicionais tranças. Sua pele negra destacava-se nas vestes 

brancas, pois como seu marido havia morrido, deveria 

carregar aquelas cores pelo resto de seus dias, a não ser que 

se casasse de novo. O que, naquele mundo, significava ser 

forçada a se casar. Aika também ouviu dos rumores sobre os 

senhores que queriam tomar sua mão e procuravam até apoio 

popular, mas ela se negava. Não sabiam por quanto tempo 



ela conseguiria se manter reinando solitária sem um 

descendente masculino. Mais uma vez, Aika não sabia como 

ajudá-la. 

Entraram no território dos Aquaeternos antes de cair 

a tarde. A comitiva era composta de seis carruagens e Aika 

sabia que Hanako estava na segunda, além de mais trinta 

homens armados, enquanto alguns nobres e magos 

importantes permaneciam dentro dos transportes. Riko, ela e 

Kurikara iam a cavalo na frente, sendo que o Guardião 

procurava usar seus poderes para manter as tochas de todos 

acesas durante a neve que caía, agora em flocos finos. Tôzen 

estava mais adiante, no comando de tudo. Dois magos 

vinham logo atrás dela e de Kurikara, empunhando seus 

cajados e recitando seus feitiços para tornar a presença deles 

menos perceptível, e os de trás iam desfazendo seus rastros 

através de magia. 

Aika remexeu-se sobre seu cavalo, incomodada com 

suas roupas feitas de pele de animais, algo que abominava 

com todas as suas forças. Mas para aquele povo que não 

criava tecidos sintéticos não havia o que discutir. Observou 

também a paisagem mudar um pouco. Antes, via somente 



árvores cobertas de neve, assim como o caminho da velha 

estrada encoberta. Aos poucos a floresta foi se tornando 

menos densa, e começaram a descer. Aika chegou a sentir 

seus ouvidos estalarem e notou alguma forma bem ao longe, 

mas a vista era prejudicada pela neve. 

Kurikara chamou Tsubomi. O dragão, em sua forma 

de gatinha preta, subiu no cavalo em que ele estava e 

escondeu-se em suas vestes. Aika ainda ouviu Kurikara 

trocando comentários e observações com Riko através da 

pulseira. Aika apertou os olhos e conseguiu discernir uma 

cidade no horizonte cercada de grandes volumes de água e 

pôde ter certeza de que via o Mar da Estrela mais ao fundo, 

o qual nunca pudera ver além dos desenhos do anime e 

mangá. A cidade toda era envolta pelas águas do mar, 

parecendo se misturar a ela, até nas cores. Batia os pés cheia 

de curiosidade para entrar lá e saber mais sobre os 

Aquaeternos. 

Sua atenção foi desviada pelo toque da mente de 

Kurikara, convidando-a a se reunir a Hanako, Inori e outros 

senhores e senhoras que ela não conhecia muito bem em 

volta de Tôzen. 



— O que está havendo? 

— Estamos esperando nosso guia. 

— Ai, ai… que ansiedade… desacostumei com as 

facilidades do portal e do meu mundo. Que demora! 

Ouviu Kurikara rir e olhou na direção algo para que 

ele apontava. Subindo sobre a neve sem a menor dificuldade, 

três figuras se aproximavam. O primeiro vinha com um 

grande cajado, diferente do que estava acostumada: ele era 

feito da coluna vertebral de algum grande animal marinho, 

com alguns ossos retorcidos para agarrar três cristais muito 

puros e brilhantes. Enquanto se aproximavam, Aika notou o 

quanto dois deles tinham corpos altos e lânguidos, trajados 

de kimonos leves para aquele tempo. A figura do meio se 

destacava por ser a menor, mais robusta e de ombros mais 

largos. E a presença só podia pertencer a uma pessoa… 

— Saudações, senhores do Leste, filhos dos Kibou. 

— Aika sorriu ao reconhecer a voz do príncipe Iruka. — 

Louvemos a Kujira, que os trouxe todos em segurança! 

— É um prazer e uma honra reencontrá-lo, príncipe 

Iruka — disse Hanako, e os dois trocaram reverências 

longas. Os outros Aquaternos não sorriam como Iruka e não 



pareciam à vontade, mas responderam com educação. Em 

seguida, abandonando as formalidades, o príncipe dos 

Midori-Mizu abriu um largo sorriso para Kurikara e Riko: 

— Congelando, meus amigos? 

— E como! Onde está sua magia para nos tirar dessa? 

— respondeu Riko primeiro, rindo e apertando a mão do 

companheiro. Aika estranhou aquilo. A sensação que teve é 

que Iruka ia pular para abraçá-la e, de repente, mudou de 

postura e esfregou o rosto como se tentasse esconder sua 

alegria. 

— Já vou providenciar um ar melhor, agora que 

vocês estão mais perto! Quanto tempo, Guardiões dos 

Sagrados Poderes, é uma honra revê-los. 

Aika pensou que aquela formalidade nada tinha a ver 

com Iruka. 

— Tempo demais, devo dizer — respondeu 

Kurikara, com um sorriso discreto. Eles apertaram a mão um 

do outro. Iruka repetiu o gesto com Aika e ela sentiu que não 

poderia ir além daquilo, por mais que ansiasse por um abraço 

estrangulador de seu amigo. Havia ali um clima ruim e, logo 

em seguida, viu-o dizer algumas palavras com seus colegas 



e uma estranha névoa azulada se formou em torno deles. 

Aika, admirada, notou os flocos sendo desviados da barreira 

e o ar foi ficando mais morno e úmido. 

Iniciaram a caminhada com Iruka e os outros dois 

Aquaeternos à frente. Alguns dos membros do Kibou 

despiram suas capas e suspiraram de alívio com aquele 

feitiço. À medida que caminhavam, mesmo com a neve tão 

alta, seus pés não mais afundavam. 

— Eu nunca o vi tão cansado e desgastado mesmo 

depois de lutarmos! — Ouviu Kurikara contar-lhe por 

telepatia, dessa vez através da pulseira. Presumiu que Riko 

também estivesse ouvindo e logo em seguida, ouviu sua voz: 

— Então é isso. Vamos fingir ser apenas 

companheiros de jornada e nada mais. Ouviu, Aika? Nada 

de piadas, nada de contar o que houve. De preferência, 

mantenha a boca fechada e fique atenta a qualquer sinal de 

problemas. 

— Tá, mas…  

— Kurikara, é melhor contarmos a ela. 

— Sim, falarei rápido. Aika, está vendo os gestos que 

estão fazendo? Estão baixando as barreiras do território 



deles para que possamos passar. Quando entrarmos, você 

não poderá ouvir mais a mim ou a Riko. Nosso bracelete 

perde poder aqui. Poderá se sentir mal, então erga suas 

próprias proteções como tinha lhe ensinado antes. Fique 

perto de mim, mas não seja íntima. Qualquer gesto nosso 

pode botar tudo a perder. Acontece que, além das tensões 

que já estavam acontecendo entre os Midori-Mizu e os 

Kibou, um acontecimento em particular há cerca de um mês 

criou uma ameaça de guerra. Alguém tentou matar a 

senhora Hanako. 

— QUÊ? 

— Ouça enquanto ainda pode. Colocaram algo em 

sua bebida em um jantar quando falávamos do Orbe. Só que 

na hora de servir, eu acabei tomando a taça dela sem saber. 

Foi ação de Suzaku, creio. Eu não fazia ideia das distinções 

entre os objetos e, quando vi, o líquido começou a me 

queimar por dentro. Se não fosse a rápida ação de Iruka, 

arrancando o líquido do meu corpo com magia, eu teria 

morrido no lugar dela. 

Aika prendeu a respiração ao ouvir aquilo. 



— Há um provador para isso, mas aquela em 

questão foi envenenada com Magia, ou seja, o veneno só 

seria ativado num determinado momento, próximo à vítima. 

Esse tipo de técnica, de feitiço de poções, é característico 

dos Aquaternos. Iruka se separou de nós desde então, 

porque acusam ele e todos os Midori-Mizu de tentar um 

golpe, uma tentativa de matá-la. Logo depois, Aquaeternos 

e os Kibou começaram a brigar ainda mais. Ele foi afastado 

para resolver isso. A acusação revoltou o rei deles e o 

ofendeu profundamente, e parte dos senhores dos Kibou 

querem o fim da aliança com os Aquaeternos.  

— Ou seja, os dois lados estão injuriados e 

temerosos — completou Riko. — Se houver uma Guerra, 

mesmo que os Kibou estejam em maior número, muitos 

pereceriam porque eles têm algo muito melhor que nós: o 

pior tipo de magia de combate. Mais poderosa até que a dos 

Fênix Negra. Temem que eles também estejam escondendo 

armas de nós. Eles têm artifícios para isso. Antes, estavam 

frágeis com suas perdas, e ainda o são, de certa forma. Mas 

dez anos se passaram, já conseguiram até alterar a estrutura 

das terras recebidas para se assemelhar ao que tinham 



antes. Os Kibou temem que a ascensão deles seja a 

destruição dos Filhos-Puros. 

— Mas, estamos em perigo entrando lá, não? 

— É por isso que eu e você estamos em frente à 

Rainha. Seremos cinco em torno dela, com ordens claras de, 

em caso de ataque, não deixarmos ninguém vivo. E, caso 

não tenha notado, Kurikara está com o Orbe de fogo na 

bolsa pronto para lutar, se for preciso.  

Aika tentou não abrir a boca e engoliu seco, 

compreendendo o porquê de tanta tensão. Seu cansaço a 

impedira de sentir a presença do Orbe, embora o trabalho de 

Kurikara em purificá-lo também tivesse contribuído para 

isso.  

— Iruka, eu e Riko temos um código nosso de perigo. 

Ele não o fez quando trocamos olhares, então acho que pelo 

menos ele não sabe de nada. Mas é verdade o que está 

pensando… minhas ordens são para matar o maior número 

deles se houver qualquer sinal de traição. Nem mesmo Iruka 

deveria ser poupado. 

— Meu Deus! — Pensou Aika. Nunca iria imaginar 

que voltaria a Gattai daquele jeito. Riko e Kurikara podiam 



se mostrar impassíveis, mas naquele contato mágico, de 

maneira sutil, ela sentia que eles estavam tomados de 

preocupação. 

De repente, com um gesto de mão do mago 

Aquaeterno, sentiu como se uma queda d’água fina fosse 

tecida sobre ela. Remexeu-se, confusa, e se apertou mais a 

Riko, que deu um toque leve em seu ombro. Perdeu o contato 

com o bracelete de Kurikara e sua ligação com ele tornou-se 

mais singela, precisando do dobro de esforço para senti-lo. 

 

*** 

 

Quando passaram pelas barreiras de magia, o ar 

mudou de tal maneira que parecia ter ido parar em outro 

mundo. O frio que penetrava os ossos tornou-se brando 

como brisa de outono, quase aconchegante. Caminharam até 

uma grande ponte e Aika observou as muralhas de pedra, de 

onde desciam cascatas brilhantes e finas, e várias trepadeiras 

coloridas abraçavam os tijolos da construção. A água que a 

rodeava de fato vinha do mar e podia sentir o cheiro da água 

salgada. A sensação que Aika tinha era de que ele estava 



muito próximo, quase como se caminhasse sobre eles com 

sua presença grandiosa. Ao entrarem pelos portais, Aika 

notou algo mais fantástico: as cascatas não “caíam”, elas se 

erguiam pelas paredes e desciam de volta pela cidade, toda 

cercada e misturada a ela como as veias em um corpo. 

Espantou-se ao perceber que a água salgada era 

transformada em rios puros de água doce, correndo pelas 

ruas com seus barquinhos coloridos flutuantes e 

transportando os mais estranhos objetos e pessoas. 

Aika vislumbrou de boca aberta aquela cidade: as 

várias fontes, as casas construídas sobre pedra lisa azulada, 

com telhados de madeira vermelha, semelhantes à 

arquitetura japonesa. Viu árvores verdes mesmo cobertas 

com um pouco de neve, e caminhos de rocha lisa, pedras 

esculpidas uma a uma (e não escorregadias) no qual se podia 

caminhar sem receios e ouvir o som da água correndo por 

toda a parte.  

A comitiva agora atravessava uma grande ponte de 

pedra e havia cristais de magia de diversas cores sobre ela, 

iluminando o caminho. Eles pareciam manter a vida e o 

movimento de tudo e Aika podia sentir a magia diferente ali, 



uma assinatura sutil e constante sustentando cada detalhe. 

Aquele povo parecia muito mais interligado à natureza e à 

magia do que os Kibou ou os Seishins. 

Os habitantes, como era de se esperar, não pareciam 

preocupados com a temperatura. Todos tinham a pele negra 

acinzentada com cabelos azuis escuros, alguns com cajados 

também feitos de ossos de animais marinhos e outras pessoas 

com pedras coloridas e presilhas nos cabelos e barbas. Suas 

vestes eram leves, todas em estilo japonês como kimonos, 

vestidos e calças largas, em tons de prata, branco, verde-

claro e verde-água. Adultos e crianças aglomeravam-se perto 

da ponte, observando a comitiva que chegava, num misto de 

curiosidade e receio. Os mais temerosos espremiam-se nas 

janelas das casas e dos estabelecimentos para saberem que 

novidade era aquela. Logo, Aika notou a presença de 

soldados deles, com armaduras cinzentas e de metal 

brilhante.  

Aika também voltou sua atenção a um grande templo 

dedicado ao deus Kujira. Esse, diferenciando-se de tudo, era 

feito de gelo, como um minicastelo. No topo, erguia-se uma 

estátua da figura do deus baleia, cercado de fios de água que 



se enrolavam por todas as colunas dos dois andares. Viu-se 

emocionada pelo cuidado com os detalhes, os adornos 

sinuosos, os pequenos entalhes de outros animais marinhos, 

todos esculpidos no gelo azulado como cristal. Tamanha 

beleza que mal cabia nas ilustrações e cenas do anime de 

Suzaku no Shounen Kurikara. Notou por um instante o 

sorriso de Iruka para ela, observando a curiosidade sem 

preconceitos de sua amiga. A Guardiã jurou que, por um 

segundo, uma sombra tivesse deixado o rosto de Iruka ao 

passar pela figura de seu deus, retornando em seguida 

quando ele voltou-se para frente. 

Perguntou-se se mais alguém estava tão admirado 

quanto ela e percebeu o contrário. Os Kibou pareciam 

encolhidos, estranhando o local e os soldados. Riko, ao seu 

lado, não prestava atenção na beleza da cidade, atendo-se às 

pessoas e a qualquer sinal de ameaça. Kurikara tentava dar 

uma espiada aqui e ali, também curioso, embora não pudesse 

demonstrar. Ela ainda sentiu que ele tentou fazer uma rápida 

mesura quando passou pelo templo de gelo de Kujira. Talvez 

para que não percebessem um Fênix Negra fazendo isso e 

considerassem algo desonroso. Tôzen e os demais magos 



seguiam em poses austeras, com seus cajados erguidos mais 

acima de suas cabeças, como se tentassem não parecer 

pequenos perante aquela magia. Aika teve certeza de que 

nesse quesito os Aquaeternos eram superiores. Talvez um 

mestre simples dos Midori-Mizu fosse dez vezes melhor que 

Tôzen, somente dessa maneira poderiam manter tanta magia 

correndo naquela cidade. E pelo que Aika sentia, os Filhos-

Puros não pareciam felizes ao ver aquelas terras tão 

modificadas por magia, ao ponto de não se assemelharem 

quase nada ao que eram antes. Nunca havia visto aquele 

lugar antes da chegada do povo estrangeiro, mas a julgar 

pelas formas das coisas, tudo parecia ser muito recente. 

Pensou que deveria agir menos como uma criança 

numa excursão e ficar mais atenta aos detalhes que iam 

muito além de um belo lugar, afinal, estava em uma nação 

distinta e mal havia recuperado seus poderes. Procurou 

conter sua euforia e, aos poucos, percebeu que aquela cidade 

não era tão próspera quanto esperava. Inúmeras construções 

mais ao longe estavam sendo erguidas, com sinais de obras 

recentes. Naquele mesmo caminho, via muitas edificações 

inacabadas. As lojas e comércio de rua continham pouca 



comida, podendo perceber os sacos de grãos quase vazios e 

as frutas da época sem beleza, sem abundância, assim como 

suas flores. Era diferente do que se lembrava dos Seishins e 

dos Kibou. Notou também moradores de rua, muitos idosos, 

escondendo-se. Não havia crianças correndo e brincando, e 

todos pareciam magros, com uma espécie de peso sobre os 

ombros. Atravessando mais uma ponte, agora mais alta e 

podendo ver mais além do plano horizontal, Aika notava a 

periferia mais decadente. Eles podiam estar reerguendo-se, 

mas não estavam tão bem assim.  

 

*** 

 

A chegada ao Palácio foi tranquila. Foram recebidos 

de maneira discreta, com flores e saudações de 

representantes dos clãs dos Aquaeternos. Aika notou as 

características distintas de cada clã através das cores das 

roupas, nos adornos e na forma com que amarram seus 

cabelos. O rei e a rainha deles, pais de Iruka, foram gentis 

com Hanako, de início prestando homenagens ao falecido 

Akira e elogiaram a coragem dela em governar sozinha. 



Aika sabia, no entanto, que eles não eram bons pais, 

que agiam como se o filho Iruka nem estivesse presente. Na 

verdade, Iruka parecia um peixe fora d’água ali. Era mais 

corpulento que seus pais, embora tivessem semelhanças nos 

olhos e na face. Perguntou-se se era por conta de suas 

viagens e missões, anos estando com os Filhos-Puros 

servindo-os. Quem conduzia as formalidades era Izanami, 

irmão mais velho de Iruka e que não se parecia em nada com 

ele. Era alto, de pele mais acinzentada e clara e seus gestos 

eram lentos como os de uma enguia. Essa foi a associação 

imediata que Aika fez, recordando-se também do quão 

desprezível e preconceituoso aquele “personagem” era.  

Para sua surpresa, não encontrava naqueles olhares 

qualquer ódio dirigido a Kurikara. Havia desconforto, mas 

não ódio. Estava diferente do que se lembrava do 

anime/mangá, onde as pessoas mostravam-se quase 

enojadas. A insatisfação estava concentrada sobre os Kibou. 

Perguntou-se se isso acontecia porque aquele povo venerava 

também aos deuses e aos Guardiões ou se eles tinham 

tomado mais ódio dos Filhos-Puros devido aos últimos 

acontecimentos do que aos Fênix Negra. Quanto a ela, 



demonstraram espanto com a presença de um Guardião de 

Tamaryuu e entoaram um cântico aos deuses em que 

agradeciam e pediam proteção. Aika até gostou daquelas 

palavras, embora notasse que houvera um estranhamento 

entre os Kibou, já que na oração eles agradeciam a vinda e 

existência dos Guardiões como uma prova da misericórdia 

deles. Ouviu um ou outro Aquaeterno elogiando sua 

educação e a sua “energia bondosa de Tamaryuu”. Aika 

agradeceu e reuniu-se a Kurikara em seguida, sem 

compreender bem o que estava acontecendo. 

Após as apresentações, eles se recolheram para, logo 

à noite, se prepararem para um jantar onde discutiriam seus 

problemas. Para a surpresa de Aika, ficaria no mesmo quarto 

que Kurikara, separado só para os Guardiões, o que deixou 

os Kibou quase ofendidos. Como ficaria em frente ao quarto 

dirigido a Hanako, Riko e outras duas senhoras, não houve 

questionamentos. Kurikara aproveitou o momento a sós para 

ensinar a Aika as boas maneiras que precisava a fim de não 

os ofender no jantar, e explicou-lhe também que os clãs deles 

se dividiam por profissões, como artesãos, filósofos, 

comerciantes… um verdadeiro sistema de castas. Aika deu 



um suspiro cansado entre as inúmeras regras que tinha que 

decorar, sentindo as pernas doloridas de tanto andar e ficar 

de pé, além de se curvar, o que fez com que sua curiosidade 

fosse menor do que o normal. 

Cerca de meia hora depois, Riko apareceu no quarto 

e passou suas impressões aos dois. Logo em seguida, Iruka 

veio sozinho também, taciturno ao fechar a porta. Aika 

esperou para ver quem daria o primeiro passo e suspirou de 

alívio quando o viu pular sobre a cama e abraçar Kurikara e 

Riko. Com certeza era um bom sinal, embora Riko saísse 

correndo e Kurikara gemesse com o abraço esmagador. 

— Mas que merda! Como senti falta de vocês! Odeio 

esse teatro! E a Tsubomi? 

— Aqui, escondidinha! — respondeu Kurikara, 

tirando a gatinha das roupas. Ela pulou sobre Iruka, 

lambendo-o. Aika também conseguiu seu tão esperado 

abraço caloroso do amigo e ouviu os três, num encontro 

breve, falarem sobre como ele estava. Iruka garantiu que não 

havia perigo, mas seria na reunião que saberiam como tudo 

ia ficar. Ele desabafou, esfregando mãos e rosto, sobre os 

problemas de seu povo e com seus pais. Contou que não 



conseguiam mais se expandir e o território abalado pelo 

Orbe de Água continuava com uma energia pesada, que era 

difícil conseguir alguma coisa lá. Falou da falta de peixes, 

das próprias tensões entre os clãs e de que não podiam deixar 

à vista a amizade deles. Ele estava ficando mal falado desde 

que as histórias de suas aventuras chegaram àquelas terras. 

— Mas tudo bem você vir falar conosco? — 

perguntou Aika. 

— Ah, sim! Meu grande amigo, Mochizuki, está 

segurando minha fuga! Tenho mais alguns minutos. 

— Aquele grandão cabeludo que nos olhou com 

maior desprezo? — perguntou Riko. 

— Não fale assim dele! Estou quase convencendo-o 

de que vocês são legais, mas… é complicado, somos de raças 

muito diferentes. — De repente, ele sacudiu a cabeça e olhou 

para os lados, falando em seguida: — Tenho uma coisa 

importante para dizer. Kurikara, o Oráculo quer vê-lo! 

Apesar de alguns não gostarem disso, ninguém interfere na 

decisão dele. Então, depois da reunião, pedirei que alguém o 

guie até ele. 

— O Oráculo? Bom…  



— Eu sei, eu sei… você não acredita, mas é a religião 

do meu povo!  

— Tudo bem, não tenho problema com isso. Só não 

entendo por que… bom, eu sou um Fênix Negra! Pensei que 

isso era restrito a vocês. 

— Ninguém entendeu!  

— O que é esse Oráculo? — perguntou Aika, ávida 

por saber mais uma coisa que o mangá e anime não 

mostravam. 

— O Oráculo é nosso mensageiro supremo entre 

Kujira e os mortais! Ele que prediz os principais 

acontecimentos e aconselha o rei e seus clãs. Aqui, a palavra 

dele é lei. E ele pode ter algo bom para você, Kurikara! 

O Guardião assentiu com um sorriso inseguro. 

— Diga, então, que aceito com honra, mas que não 

sei o que preciso fazer. Não sou acostumado a seus rituais. 

— Ah, nada demais! Ele vai apenas pedir uma coisa 

boba, aí você ouve o que ele tem a dizer e vai embora 

rapidinho. 

Pela expressão de descaso de Riko, a situação parecia 

ter se tornado constrangedora. Iruka percebeu e censurou-a, 



dizendo que os deuses não a escolhiam por sua cabeça dura. 

Ela deu de ombros, e Aika acabou rindo. Parecia que 

Kurikara seria recebido por um vidente importante e, como 

diziam, os povos do Leste não gostavam de coisas ligadas a 

previsões. 

 

*** 

 

O jantar transcorreu de maneira tranquila, mais até 

do que Aika esperava. A Guardiã começou a se perguntar se 

todos não estariam exagerando, mesmo quando houve dois 

ou três momentos de tensão durante as negociações. Nada 

comparado às últimas reuniões que participara só entre os 

Kibou, muito mais acaloradas. Talvez, ambos os lados 

estivessem apenas se resguardando. O cansaço abatia-se 

sobre Aika depois de apreciar um jantar agradável com 

carnes magras, legumes cozidos em sopas deliciosas e uma 

bebida estranha, semelhante a vinho, porém, muito doce. O 

teor de álcool era suave, mas para alguém desacostumado 

como ela, começou a dar-lhe sono, fazendo-a quase bocejar. 



Kurikara mal lhe dirigiu a palavra, enquanto ela 

manteve-se calada o tempo todo. Pensava no quanto sua 

presença parecia desnecessária naquele momento e aquilo a 

angustiava. Poderia estar treinando, poderia talvez tirar 

proveito de estar em um povo tão habilidoso em magia e 

aprender mais, quem sabe, sobre a maldição. Seus 

pensamentos foram censurados por Kurikara, e ela suspirou. 

Estava tão dispersa que nem percebeu quando tudo acabou, 

com um monte de pergaminhos assinados e cumprimentos. 

Ao sair do salão iluminado por velas, alongou-se e 

notou Kurikara sendo chamado pelo amigo de Iruka, 

Moshizuki. Aquele Aquaeterno era completamente diferente 

de Iruka: mais alto, de pele mais escura e de longos cabelos 

azulados, ombros largos. Suas vestes exibiam o peito nu de 

um exímio nadador. Aika considerou-o até sensual, embora 

ainda preferisse o corpo de Kurikara. 

— Agradeço pela honra. Irei ver o Oráculo hoje 

mesmo. Precisam que eu troque de roupa ou realize alguma 

oferenda? 

— Um servo está trazendo uma manta que irá 

protegê-lo do frio, Guardião. Quando chegar diante do 



Oráculo, somente procure não o olhar nos olhos. Além de ser 

uma questão de respeito, os tolos podem acabar sendo 

enfeitiçados por ele e caírem em loucura. 

Aika não conseguiu evitar torcer o nariz e percebeu 

um riso de canto de boca contido de Riko, que disfarçou sua 

expressão roubando uma fruta da mesa. Iruka bufou para ela, 

indignado. 

— É uma grande honra, Kuri… Guardião — disse 

Iruka. — Muitos dariam qualquer coisa para ouvir seus 

conselhos. Eu mesmo nunca fui chamado! 

— Interessante. Bom, depois disso, podemos ir ver o 

príncipe Mizuki antes de nos deitarmos? Estou devendo uma 

partida de Gattai no Sekai com ele. 

— Ah, o irmão de Iruka! Também gostaria de vê-lo! 

— comentou Aika, animada demais para aquele momento. 

Ao perceber isso, olhou para os lados, enquanto os nobres 

conversavam entre si em suas almofadas. 

— Dessa vez ele ficará devendo — respondeu Iruka, 

abaixando a cabeça de repente. Parecia que, mais uma vez, 

uma sombra cobria seu rosto gentil. — Ele não está muito 

bem. Piorou esses últimos dias… 



— Sinto muito — disse Kurikara, e vestiu a manta 

que o servo lhe trazia. Então, despediu-se deles com um 

aceno e seguiu Moshizuki. 

— Iruka, está tudo bem mesmo? — sussurrou Aika, 

meio que desistindo de parecer tão formal. — Eu sei que seu 

irmão tem muitos problemas, mas será que eu e Kurikara 

juntos não podemos dar um levante nele? Isso não deixaria 

seu povo feliz? 

— É muito gentil de sua parte, Guardiã, mas terei que 

negar isso em nome dele. Deixe estar. 

Aika pensou em insistir até sentir um calorzinho na 

nuca, encontrando o olhar de censura de Riko. Calou-se, 

embora algo em seu íntimo se agitasse. Gostaria muito de 

conhecer o menino, quase como se aquilo lhe tirasse o sono. 

Aquietou-se, temendo que percebessem sua intimidade com 

o príncipe, e olhou de relance para o caminho que Kurikara 

seguiu com Moshizuki. 

— Afinal, o que aquele tal de Oráculo teria para 

Kurikara? 

  



Capítulo 30 — O tabuleiro do 

Oráculo 
 

O céu escuro desprovido de estrelas cobria toda a 

cidade recém-construída. Se não fossem as luzes dos cristais, 

seria impossível enxergar sequer um palmo à frente. Apesar 

de algumas tochas acesas, todas mantidas com óleo de 

baleia, até as chamas daquele povo pareciam diferentes para 

Kurikara. Com certeza haviam erguido proteções invisíveis, 

e não duvidava de que aquela capa que o cobria para 

“protegê-lo” deveria conter algum encanto. O Guardião não 

podia negar que o conhecimento de magia deles era 

formidável e desejou que num futuro próximo as coisas 

melhorassem. Seus povos teriam muito a ganhar se 

estivessem em paz. 

Percebeu que Moshizuki não gostava dele de forma 

alguma, mantendo-se afastado e mostrando-se em nítido 

desconforto. Talvez tivesse sido escolhido de última hora 

para aquela tarefa. Não que esperasse qualquer conversa, 

mas não queria ser indiferente a alguém tão importante para 



Iruka, visto que sabia que eram amigos desde a infância. O 

Aquaeterno ia à frente, guiando-o com uma lanterna azulada, 

e começaram a subir um longo lance de escadas. O templo 

de gelo erguia-se misturado a uma grande formação rochosa, 

de onde podia sentir o cheiro de grama, o som de cascatas 

intensas e certo peso no ar à medida que se aproximava. 

Aquela parte era original das terras dos Aquaeternos, um dos 

poucos lugares que haviam resistido à destruição. 

Os dois pararam em frente a um grande portal de 

colunas de gelo, com estranhas trepadeiras entrelaçadas. 

Elas se agitaram com um gesto de mão de Mochizuki e a 

“porta” se desfez em água, escorrendo para as colunas, 

permitindo-lhe a passagem. O caminho adiante era escuro, e 

ele entregou sua lanterna para Kurikara. 

— Aqui nos separamos, pois não posso ir além. 

Esperarei do lado de fora. Entre e, ao descer, aceite o toque 

da água. Só há um caminho e não há como se perder. 

Kurikara assentiu e entrou. Deveria limpar sua mente 

ao entrar em um santuário, mas não conseguiu: um 

pressentimento estranho custava a deixá-lo. Antes temia 

alguma emboscada e nada veio. Podia sentir até mesmo Aika 



mais relaxada. Sem respostas para suas perguntas, respirou 

fundo e seguiu ouvindo seus próprios passos no solo 

congelado. Acima dele, viu pequenos fragmentos de cristais 

criando desenhos de estrelas que guiavam seu caminho e 

podia ver a forma com a qual os fractais de gelo cobriam as 

paredes, criando desenhos belíssimos. Começou a descer 

outro lance de escadas íngremes esculpidas com um cuidado 

milimétrico, notando que estava entrando por debaixo da 

terra. O ar tornou-se mais denso, e o som das águas estava 

cada vez mais próximo. Não podia negar que aquele povo 

colocava muita beleza em tudo que fazia. 

Sua percepção o alertou para algo grande ao fundo e 

parou. A presença era confusa, inconstante. Estaria ele 

diante não de um Aquaeterno vidente, mas talvez um grande 

espírito, como Arashi? Novamente, procurou esvaziar a 

mente de seus anseios e até mesmo da memória de Aika, 

temendo tê-la invadida. Notou com as luzes um fino véu de 

água caindo. Através dele, abria-se uma grande caverna, 

tomada de cristais brilhantes e luzes tremeluzentes, reflexos 

de um lago ao fundo. A curiosidade apoderou-se dele, pois 



era de lá que vinha a presença, embora não pudesse dizer se 

era boa ou ruim. 

Ao passar por baixo do véu de água, compreendeu o 

porquê da capa: todo seu corpo se retesou pelo frio e o 

choque daquela mudança de ambiente quase o fez perder o 

controle de suas proteções. Sua mente ficou turva e 

engasgou, sentindo depois de meses um toque sinistro do 

resquício da maldição cravada na base de sua coluna. Uma 

criatura das trevas não se sentia confortável em um ambiente 

de poder e magia, então não deveria ser algo de todo ruim. 

Ajeitou-se, procurando manter a calma e pôde ver — na 

verdade, lhe foi permitido ver — uma grande coluna de gelo 

que se erguia do meio do lago. Dentro dela havia três figuras: 

duas silhuetas sentadas sobre uma espécie de altar em forma 

de fractal de gelo, quase como uma flor de lótus de cristal, 

sendo ela a base da coluna. E por fim, a terceira figura maior 

flutuando acima das outras. Aproximou-se um pouco mais, 

de olhos arregalados, notando diversos tipos de animais 

marinhos menores subindo e descendo em fileiras em torno 

daqueles seres, quase como longas veias vivas. Concluiu que 

dentro daquele gelo preservou-se a parte líquida, pelo que 



via das bolhas que saíam de algumas criaturinhas. Era uma 

visão perturbadora para um ser como ele, acostumado ao sol, 

à liberdade do céu e ao vento. Pareciam-lhe enclausurados, 

ainda que tivesse certeza que os pequenos seres subissem e 

descessem para o próprio lago em volta. A grande sombra 

que nadava suavemente no mesmo lugar assemelhava-se a 

uma baleia orca embora suas cores não parecessem reais. 

Sentiu um toque em sua mente ao chegar ao último 

degrau e ajoelhou-se de imediato, baixando os olhos. Estava 

diante de mais uma grande entidade, a criatura que estava 

presente em cada gota que ouvia cair ali estava a observá-lo. 

— O Guardião está temeroso, ó grande Kujira? 

— Uma pena. Mas é preciso desconstruir o 

construído. 

Kurikara fitou as duas silhuetas menores, sentadas de 

pernas cruzadas dentro daquela flor de gelo, se mexerem e 

flutuar até o meio da coluna de água. Enquanto tudo se 

mantinha em constante movimento, aquelas pessoas mais 

pareciam-lhe estátuas: eram duas crianças de Aquaeternos, 

com peles cinzentas e cabelos branco-azulados, flutuando 

em torno deles em tranças. Vestiam-se com véus brancos 



enrolados pelo corpo e presas por joias coloridas. Poderia 

dizer que eram irmãos gêmeos, de sexos diferentes pelo que 

supôs. Seus rostos não tinham expressão clara e seus olhos, 

maiores do que os de qualquer pessoa que já vira, não tinham 

íris ou pupilas. Eram como grandes globos de vidro branco. 

Tal visão lhe pareceu pavorosa, e sentiu seu estômago 

embrulhar. Se aquele ser que nadava acima deles causava-

lhe certo respeito e conexão, daquelas duas crianças obteve 

temor. Que tipo de ideia era aquela de enclausurar dois 

pequenos indivíduos? Onde estaria sua família? O que 

houvera com seus olhos? 

— Aproxime-se, Kurikara.  

— O Oráculo tem uma previsão para o senhor. 

Tentando acalmar seu íntimo, levantou-se com 

dificuldade e tremeu pelo frio — coisa que quase não 

acontecia devido à proteção de Suzaku. Caminhou até a 

borda do lago, ficando a menos de um metro da grande 

coluna e de seus seres. Viu várias linhas e desenhos em 

círculos, que lhe pareciam semelhantes à mandala de Gattai, 

embora com mais adornos do que jamais vira. Sentou-se 

sobre o que parecia ser o desenho de Tamaryuu num círculo 



desenhado na rocha e, de repente, ergueu-se diante dele uma 

onda de água a se congelar, movendo-se e modificando-se 

até se tornar um pequeno altar menor que trinta centímetros 

de diâmetro, todo de cristal. Então, para sua maior surpresa, 

o gelo assumiu a forma de nada menos que o tabuleiro do 

jogo Gattai no Sekai. 

Quase riu daquele objeto, mas conseguiu se 

controlar, intrigado. O Gattai no Sekai9 era o jogo mais 

antigo de seu mundo, tão antigo quanto a própria criação. O 

tabuleiro era construído em madeira, com medidas exatas em 

múltiplo de cinco, número sagrado de seu mundo. Uma base 

quadrada era a caixa, onde no centro havia presa uma 

tabuleta circular, talhada com a mandala de Gattai, onde 

cada deus, elemento e ideograma era transformado em uma 

cavidade. O ideograma “mundo” era erguido acima de todos, 

para servir de base para girar a tabuleta. O que, para o mundo 

de Aika, equivalia a transformar a mandala de Gattai numa 

roleta. 

 
9合体 の 世界 – Gattai no Sekai (合体 – Gattai – união / の – no – de /

世界 – Sekai – mundo) significa Mundo de União, em japonês. 



O interessante do Gattai no Sekai era a forma com a 

qual ele poderia ser usado, fosse como um jogo de tabuleiro 

ou como um método de interpretação. Além do tabuleiro, seu 

portador devia possuir um conjunto de vinte e cinco bolas de 

vidro de cinco cores diferentes e cada uma com um valor 

numérico e nome distinto. Para o jogo, do qual podiam 

participar até duas pessoas, cada uma com seu conjunto de 

bolinhas, os valores e cores das bolinhas serviam como 

pontos ao cair no tabuleiro. Dependendo da cavidade em que 

a bolinha caísse e do seu valor, combinado ou não ao 

elemento, você levaria a bolinha do adversário. O que 

definia o vencedor eram os pontos conseguidos com a soma 

das bolinhas obtidas do outro jogador. Até aí, O Gattai no 

Sekai tornava-se um entretenimento casual, sem muita 

estratégia, embora pudesse contribuir com o aprendizado das 

crianças sobre as formas de magia e divisão dos reinos da 

natureza de Gattai.  

Quanto ao método de interpretação do futuro, o 

intérprete, dispondo do tabuleiro e suas vinte e cinco 

bolinhas, atirava-as sobre ele de diversas formas para obter 

previsões diferentes. Seja para antever chuvas ou doenças, 



para prever algo na vida de alguém ou até compreender um 

problema em sua própria vida. Sobre isso, era de cada um o 

desejo de acreditar. No entanto, quando houvera a traição, os 

Filhos-Puros destruíram muitos tabuleiros e bolinhas, 

proibindo seu uso e alegando que aquilo era uma forma 

maligna de interferir em Gattai, e ninguém além dos 

“mestres e magos subordinados à realeza” deveria fazê-lo. 

Contrários a isso, alguns Filhos-Puros, se autodenominando 

“videntes”, bruxos ou bruxas (charlatões e desonestos em 

sua maioria) passaram a realizar “previsões” de forma 

secreta. Muitos supersticiosos pagavam altos preços por elas 

quando enfrentavam grandes dilemas — ou só quando 

queriam saber quantos filhos teriam ou se algum inimigo iria 

morrer em um combate. Eram previsões que custavam 

menos do que os cobrados pelos feiticeiros ligados ao trono, 

que pouco atendiam a população. 

Isso fez com que até os próprios Fênix Negra, por 

exemplo, não acreditassem no uso do tabuleiro como forma 

de interpretar o passado ou futuro. Antigos escritos 

apontavam que a forma de sua construção, elaborada nos 

números sagrados e em matéria prima de propriedades 



especiais, é que criava o elo mágico com Gattai, mas esses 

ensinamentos foram se perdendo. Dizia-se até que os 

próprios Guardiões o utilizavam. No fim, somente o jogo 

como passatempo foi mantido entre as raças impuras, pelo 

que sabia. 

Logo, ter o tabuleiro diante dele e ainda construído 

de gelo, deixou-o desacreditado. Ele deveria censurar seu 

preconceito, afinal, era um convidado de uma entidade de 

Gattai. Anos ouvindo de todo o canto que aquilo era apenas 

um jogo despretensioso e até ouvindo falar de charlatões 

sendo presos por enganações impediam-no de abrir seu 

espírito. Não soube o que dizer. 

— Ouça, Kurikara. Antes de caírem as bolas sobre o 

tabuleiro, escute o que Shaykan tem a lhe dizer. 

— Dispa-se de suas barreiras e temores, ou tudo isto 

lhe será inútil. 

Abaixou a cabeça, envergonhado. Daquelas crianças 

poderia até sentir certa repulsa, mas não podia desprezar o 

presente de uma grande entidade, ainda que parte de si 

insistisse em questionar (afinal, foi-lhe ensinado que 



Shaykan não falava por ninguém). Então, elas cantaram para 

ele: 

— “Cinco crianças novamente se unirão 

Contra os Cinco outrora selados 

Aos filhos de dois mundos 

O peso do último legado 

Cinco bolas de vidro cairão 

Sobre o tabuleiro do Oráculo 

Aos novos Guardiões, o chamado 

O Coração do Mundo será despertado.” 

  



  



Um calafrio subiu de seus pés até último fio de 

cabelo, como se seu espírito reagisse às badaladas de um 

sino e fosse seu corpo vibrando em vez do metal. Aquela 

mensagem era poderosa o suficiente para que seus poderes 

de guardião ressoassem com as palavras. 

— O que isto significa? — acabou perguntado, 

mesmo sem saber se devia.  

— Nós não traduzimos o canto de Shaykan. Somente 

o passamos adiante. 

— Assim como o tabuleiro. És um privilegiado, 

Guardião de Suzaku. Nunca ninguém obteve tantas 

mensagens numa única noite. 

— Isto se deve tanto pela necessidade do mundo 

quanto pelo momento. A sua vinda e a dos demais Guardiões 

é muito aguardada. 

Eles falavam completando um ao outro. Pela 

primeira vez, ele notou um sorriso de canto de boca neles, 

como se estivessem se divertindo. Seu coração ansiou por 

olhar para a criatura, mas o temor o impediu. Era pequeno 

diante da grandiosidade de Gattai e estava se tornando a peça 

chave de um jogo do qual ele nunca teve controle. 



— Primeira previsão! 

Kurikara piscou. Recordou-se de como separavam as 

bolinhas em grupos: as cinco vermelhas eram de Suzaku e 

regiam relacionamentos; as cinco azuladas eram de Kujira, 

que regiam a saúde do corpo; as verdes regiam a família e os 

bens do indivíduo, pertencentes à Yunikon; as amarelas 

eram de Tsuru e representavam a mente, os pensamentos; e 

as roxas, por fim, relacionavam-se à vida e à morte, aquilo 

que ele não podia interferir, assim como espíritos 

antepassados, portanto, eram de Tamaryuu. Dependendo da 

posição em que caíam no tabuleiro e a forma com a qual 

eram atiradas, podiam mostrar inúmeros significados. 

Pelo pouco que ouvira falar, as crianças pareciam 

utilizar o método “Divino”, onde atiravam bolinhas de forma 

aleatória e deixavam que Gattai os ajudasse a interpretar. 

Logo após falarem, Kurikara viu sua vez de participar e 

girou a tabuleta arredondada do tabuleiro de gelo, que com 

um toque rodopiou. As crianças então atiraram as bolinhas 

de onde estavam e elas “voaram” até o tabuleiro, caindo e 

chocando-se até finalmente parar. Ele identificou as que 

caíram sobre os símbolos de Suzaku e Yunikon, e leu a 



número “3 - chuva” do grupo azul e a número “2 - árvore” 

do grupo verde. Havia também uma do grupo roxo, que 

recordava-se representar também o “grupo de invocação”, 

quando se é dado início a uma previsão mais abrangente. Era 

a “5 - espírito de fogo”. Desistiu de tentar compreender por 

si mesmo e esperou a fala dos intérpretes. 

— Uma mudança boa o aguarda. Uma mensagem 

ligada à sua necessidade de descobrir mais sobre sua própria 

origem. 

— O tabuleiro diz que a chave para definir sua 

missão está em seu nome. 

— A primeira mudança que terá será a descoberta do 

real significado dele. E quando o obtiver, saberá sua real 

missão em Gattai. 

Onde eles viram aquilo tudo em três bolinhas de 

vidro num tabuleiro, Kurikara não fazia a menor ideia. 

— Eu não entendo. Meu nome significa algo simples, 

algo como o “Dragão negro da felicidade com harmonia”. O 

que isso tem a ver com minha missão? 

— Este é o significado da grafia de seu nome, não o 

significado real — respondeu o primeiro, e Kurikara notou 



uma sutil mudança em seu tom de voz. Eles não deviam estar 

acostumados a perguntas. 

— Quando sua mãe o deu esse nome, ela o tirou do 

mundo dos sonhos. Nos sonhos, o espírito vaga além do 

limite do mundo, do que é real e palpável, e ao tomá-lo de lá 

descarregou sobre o senhor uma missão grandiosa. 

— Por consequência, para desvendá-la, precisará 

buscar a origem de seu nome fora deste mundo. 

Kurikara ficou pálido. Como eles sabiam do sonho 

de sua mãe? E de sua ligação com a Terra? Sentiu-se 

invadido, tal quando Aika mostrou a ele o anime e mangá. 

Aquilo ia muito além de tudo que esperava, porque era uma 

afirmação sobre a ligação dele com a Terra, e toda a sua 

história como herói de lá. Sem palavras, ele abaixou a cabeça 

e tentou selar sua mente, temendo por Aika. 

— Não tema, Guardião. Seu espírito precisará disso 

para continuar. — Ouviu, mas não conseguiu se acalmar. 

Teve a sensação de que o grande ser tinha se virado para ele, 

como se ele estivesse mais próximo do que antes. As luzes 

que tremiam entre as paredes e a sensação de clausura 

faziam-no mal. Era diferente do que sentira com Arashi. 



— Vamos à segunda previsão. 

As bolinhas fundiram-se ao gelo e desapareceram, 

reaparecendo flutuando sobre o tabuleiro. Mais cauteloso, 

Kurikara girou o tabuleiro e as bolinhas caíram sobre ela em 

movimento, até pararem com seu tilintar no gelo. Viu de 

relance uma delas, a número “5 - lua” do grupo água. 

— Ora, o tabuleiro viu uma filha em seu caminho. 

O choque da palavra “filha” fez as penas de suas asas 

se eriçarem. Ele quase falou, mas conteve-se. 

— Um filho não necessariamente de sangue, mas ele 

viu alguém que você tomará como sua filha. Atenha-se a 

essa pessoa, ela trará uma grande mudança — completou o 

outro, com um meio sorriso, talvez se divertindo com a 

confusão que tomou o semblante de Kurikara. 

O ritual repetiu-se, e Kurikara viu por alto outras 

bolinhas: outra vez, a “5 - lua” e ao lado, sobre a cavidade 

do deus Yunikon, a “5 - sol” do grupo vermelho. 

— Temos então um reencontro como terceira 

previsão. Será com uma mulher e um homem e, como 

mostrado nessa cavidade, esses dois fazem parte da sua 

família. 



Kurikara suspirou. Aquela parte não fazia o menor 

sentido. Quem dos Fênix Negra poderia reencontrar? Aquilo 

era abstrato demais. 

Fez sua parte outra vez e viu pararem sobre o 

tabuleiro as bolinhas “3 - areia” do grupo verde, a “5 - 

furacão” do grupo dourado e a “1 - calor” do grupo 

vermelho. Mal viu onde estavam posicionadas, e as crianças 

disseram: 

— A quarta previsão é triste e você não poderá 

impedir. “Areia” mostra uma grande fragmentação, uma 

separação brusca, como mostrado pela peça “furacão”.  

— Coisas grandes o esperam, Guardião. Às vezes, o 

fim de uma relação dá espaço a algo melhor. 

Torceu o nariz para aquilo e aguardou então, a última 

previsão. Dessa vez, uma sensação estranha percorreu seu 

braço ao girar o tabuleiro. E justamente, a bolinha que viu 

parar por último foi nenhuma menos que a famigerada “5 - 

espírito de vida e morte”, do grupo roxo. Inúmeras vezes 

ouviu falar que, quando aquela bolinha caía no meio do 

tabuleiro, era um presságio de morte. Outros diziam que ela 

representava um novo começo, um nascimento às vezes. Não 



viu onde ela caiu — e nem quis ver, desviando os olhos para 

suas próprias mãos sobre os joelhos. Dessa vez, as crianças 

não sorriram e demoraram mais para responder. 

— Ouça, Kurikara. — Ele não gostou nada de ouvir 

seu nome da boca delas. — Antes, você precisa compreender 

algumas coisas sobre sua própria vida. 

— As coisas que acontecem contigo são grandiosas, 

muito visíveis, e sua palavra distorce o mundo como poucos 

conseguem. Isso se deve a uma série de fatores. Entre elas o 

seu nome. 

Kurikara piscou, tentando assimilar aquilo. 

— Enquanto o seu nascimento definiu a forma com 

que Gattai reage conforme sua força viva, seu nome atua 

como grande diferencial, pois não é deste mundo. Nele está 

sua missão. Quanto mais adiá-la, mais sofrimento produzirá. 

É a sua sina, e você uma hora ou outra deverá cumpri-la. 

— Tudo o que você foi, desde o dia que abriu os 

olhos para mundo, culminará no que está predestinado a 

fazer. 

— Tenho mais de uma missão, então — respondeu 

Kurikara, jogando um verde no ar. Talvez, eles estivessem 



falando sobre a missão de Guardião ou sobre tentar tomar a 

liderança dos Fênix Negra. 

— A missão que está cumprindo no momento não é 

a sua missão verdadeira. É o fardo que herdou do Guardião 

anterior. 

— Contudo, ela, assim como tudo que vem passando, 

o guiará para seu verdadeiro caminho. 

— E como para tudo há uma compensação, não 

apenas contigo, mas com quem caminha ao seu lado, 

precisamos contar… 

— … que a compensação necessária por toda a 

grande mudança desencadeada por você será a sua morte nos 

braços daquela que o salvou. 

Silêncio. 

O coração de Kurikara pareceu parar por um 

segundo. Um nó se formou em sua garganta e, pela primeira 

vez desde que fora ensinado a manter a calma e tentar 

controlar todo seu corpo e mente diante do perigo, ele 

vacilou muito rápido. 

— O que querem dizer com isso? 

Percebeu que as crianças não sorriam. 



— Toda ação tem uma reação. Para algo ser criado, 

algo deve ser destruído, transformado em algo novo. No dia 

em que sua morte foi adiada, houve um grande choque de 

forças em Gattai. O equilíbrio de todo este mundo 

estremeceu com as ações sobre ti. 

— O Oráculo viu sua morte e foi decidido que era 

melhor que seu espírito se acostumasse a essas 

circunstâncias o mais rápido possível, se não, ele não será 

capaz de seguir.  

— Sua alma é antiga e pesada, Kurikara. Ela passou 

por muitas e muitas Eras de guerras. Seu coração não tem 

culpa do peso de tantas vidas, tampouco sua mente de poucas 

estações aprendeu o necessário. Se você não se acostumar, 

não aceitar que nem tudo você pode mudar, não conseguirá 

descansar. E o senhor precisará descansar quando tudo 

estiver terminado. 

— Essa mensagem valerá para ti e para aqueles que 

o seguirão em sua missão. 

— Isso não pode… — interrompeu-se, sentindo o 

olhar deles sobre si. Não adiantava discutir, eles eram apenas 

mensageiros. Seu peito queimou de tristeza. Seria isso que o 



deus do Mon-en quis dizer a Aika? Que ela deveria aceitar 

tudo o que acontecesse quando decidiu pisar em Gattai em 

salvá-lo? 

O preço de salvar sua vida seria perdê-la em seguida? 

— Guardião… — Ouviu, como num sussurro. Não 

foi capaz de erguer os olhos. Estava atordoado e cansado, 

ansiando por sair daquele lugar nem que fosse voando. — 

Por favor, ouça o que os espíritos dizem. 

— Aquela mulher precisará passar por isso. Foi a 

consequência de suas escolhas, e não poderá voltar atrás. O 

senhor não tem poder sobre o destino dela. 

— Nem dos que lhe são próximos. Não pode protegê-

los do que virá. Um de seus grandes erros é tanto cuidar dos 

outros que acaba esquecendo-se de si mesmo. 

— Louve o presente e as amizades que fez. 

— Mantenha seu coração bom e sincero. 

— E aceite que as coisas e as pessoas não lhe 

pertencem.  

— Você não aceitou ainda aqueles que amou e se 

foram, porque seu espírito ainda insiste em tomar posse, em 

guardar. Mas precisa fazê-lo. 



— Esquece-se que em vida, as coisas vão e vêm, tais 

como a água. É diferente do que se acostumou e do que é, 

um espírito de fogo. Aprenda com a água, Kurikara. Aprenda 

e confie nos deuses que o guiam e o protegem. 

— Não estás sozinho e nunca esteve. Perdoe-se e 

liberte seu espírito o quanto antes, para que não se perca. 

De repente, as luzes piscaram sobre ele. A água 

voltou a se agitar, e as crianças fecharam os olhos. O 

tabuleiro à sua frente rachou, partiu-se em mil pedaços. 

Como gelo, seus fragmentos derreteram, e como água, 

retornou ao lago. 

Tomando isso como o fim daquela bizarra reunião, 

ergueu-se, fez uma reverência e saiu em silêncio. 

 

*** 

 

Quando deixou a caverna a passos lentos, cabisbaixo, 

levou um choque em sua mente, como um baque de um taco 

de madeira. Ao reconhecer Aika, afastou-a com carinho, 

disse que estava bem, mas que precisava de um tempo. Devia 

ter demorado horas, pois magos dos Kibou e dois soldados o 



esperavam com Moshizuki. Seu guia tinha o semblante 

transtornado e via outros soldados Aquaeternos discutindo 

com eles. Para seu azar, acharam que ele tinha sido 

emboscado. 

Iruka o esperava também, parecendo pálido. Até o rei 

estava presente, e Kurikara não entendeu tamanho rebuliço 

até Iruka explicar: 

— As previsões não duram nem meia hora, Kuri… 

Guardião. Você ficou lá por quase duas e sua presença 

sumiu. Até de nós! O que o Oráculo lhe disse de tão 

grandioso? 

— Bem… 

— Iruka, não nos envergonhe! — cortou-o seu pai, o 

rosto rígido e suado de preocupação. — Peço desculpas, 

Guardião. O que o Oráculo diz pertence somente ao 

indivíduo. É uma tradição tão antiga quanto os primeiros 

Guardiões e não presenciamos algo assim há muito tempo, 

um momento em que até as águas se calaram. Por favor, 

descanse, pois seu espírito precisa repousar sob as palavras 

sagradas. Iremos acolhê-lo como é devido a um escolhido do 

Oráculo. 



— Agradeço tamanha honra, vossa majestade — 

respondeu Kurikara, sem emoção. Os outros magos 

relaxaram e, quando ele caminhou ao lado de Iruka, 

percebeu dor no rosto do amigo. Talvez seu pai tivesse 

falado mais palavras a ele que ao próprio filho. Isso deixou-

o triste. Ao chegar ao palácio, encontrou todos os Kibou 

acordados. Iruka não se despediu ao sair e viu Moshizuki 

puxando-o para longe do grupo, tomando-lhe as mãos. Viu 

então Hanako, que já deveria ter se recolhido, 

acompanhando-o com os olhos até ele entrar em sua ala, com 

visível temor. Tôzen ao lado dela, como esperado, parecia 

desprezar os gestos dos outros Aquaeternos que pareciam 

reverenciá-lo, algo que nunca acontecera antes. Perguntou-

se se ele sentia inveja.  

Riko, por último, escoltando Hanako, lançou-o um 

profundo olhar de preocupação. Seus olhos não brilhavam à 

espera de um combate, estavam escuros e atentos. Ela piscou 

para ele como se perguntasse o que houve e ele, tocado por 

ela, piscou de volta e deu-lhe um breve sorriso de gratidão. 

Um sorriso de quem dizia que não estava bem, mas ia ficar. 



Dois servos dos Midori-Mizu reverenciaram-no 

quando ele passou por sua guarda, e ele respondeu-os. Outro 

tomou sua capa e não havia mais o nojo de tocar nas cobertas 

de suas asas. Kurikara quase expressou seu espanto. Teria 

conquistado o respeito dos Midori-Mizu só por causa do 

pedido do Oráculo? Seria o respeito à decisão daquela 

entidade tão poderosa capaz de abrandar o temor e ódio que 

separavam suas raças? 

Contudo, assim que entrou em seu quarto e fechou a 

porta, não viu o salto que Aika deu da cama sobre ele. O 

inesperado abraço quase o fez perder o equilíbrio e ele 

segurou-a, sentindo seu medo: 

— Mas que merda foi aquilo? Você sumiu de todo 

mundo! 

— Está tudo bem, tudo bem. Era um espírito 

poderoso que veio falar comigo, como Arashi. 

Em meio a penumbra, teve um vislumbre dos olhos 

arregalados e chorosos de Aika. Tsubomi também pulou da 

cama, subindo pelo seu corpo e dando-lhe uma pequena 

mordida de preocupação. Acariciou o felino arrepiado 

pedindo desculpas e sentiu sua amiga tocando seu rosto. 



Percebendo que ela tentava ir mais fundo em seus 

pensamentos, ele a repeliu. 

— Por favor, não faça isso. Eles disseram coisas 

íntimas demais e devo meditar sobre elas. 

Aika riu de nervoso. Pedir algo assim para ela parecia 

uma piada. 

— Como assim? O que eles te disseram para deixá-

lo tão pesaroso? Achei que seria só uma velha vidente cheia 

de incensos e umas pedras, que ia te prever uma mulher, 

dois filhos e um cachorro! 

Kurikara tossiu ao tentar conter uma gargalhada. Ela 

acabou rindo também. 

— Vai me dizer que ela viu um cachorro preto numa 

borra de chá e disse que você ia morrer? — Essa ele não 

entendeu, mas riu da mesma forma. — Qual foi, Kuri? 

Estava todo mundo falando que o próprio Kujira tinha 

descido lá e falado contigo! E você está com uma cara 

péssima! 

— Foram muitas coisas ao mesmo tempo — 

respondeu. Sentando-se em sua cama, relaxou os ombros e 

as asas e tomou Tsubomi no colo, acariciando-a. Aika 



continuava a encará-lo. Não sabia como acalmar a 

curiosidade de sua amiga. — Bom, os seres deste mundo 

sabem que você não é dele. Calma, calma, me escuta… 

ninguém pode questionar o Oráculo pelo que entendi, então 

está tudo bem. Mas ele me previu algumas coisas… 

Contou a ela sobre o mistério de seu nome, do 

“canto” sobre os cinco guardiões, sobre um reencontro e 

parou por ali. Não iria mais fundo e o espírito questionador 

de Aika batia de frente com cada detalhe, incrédulo. De certa 

forma ele entendia. Ele recusou-se a falar mais, e Aika, 

cansada também, desistiu. Decidiram dormir e Kurikara 

selou-se mais ainda, desejando privacidade. Sua 

companheira, um tanto zangada, acabou adormecendo 

olhando para ele, deitado de lado em sua própria cama. Ele, 

sentindo-se um pouco culpado por deixá-la preocupada, 

demorou a adormecer. Até Tsubomi enrolou-se entre suas 

pernas e dormiu.  

Kurikara rezou a Suzaku que o guiasse, pois mesmo 

com aquelas previsões, via-se perdido. Não conseguia 

imaginar o sofrimento de Aika se sua morte acontecesse da 



forma que aqueles seres previram. Perguntou-se por que 

precisavam passar por aquilo. 

  



Capítulo 31 — Bolas de neve 
 

Nada mais de importante aconteceu durante a estadia 

deles entre os Midori-Mizu. Participaram de mais duas 

reuniões, visitaram templos em construção e nas horas de 

pausa, Aika conseguiu alguns papéis e uma boa tinta para 

desenhar um pouco. Traçou as figuras que viu nos templos, 

nas construções e até alguns rostos e vestimentas. Quando os 

Aquaeternos viram-na desenhando, sorriram e a 

incentivaram-na continuar. Kurikara também respirou 

aliviado quando viu que o que Aika fazia não os ofendia, 

pelo contrário, até mostraram-lhe livros feitos e contaram 

sobre os quadros que faziam usando seus poderes sobre 

líquidos. Iruka e seus amigos desfilavam com os retratos 

feitos por Aika como se tivessem ganhado prêmios. 

Na manhã do outro dia prepararam-se para partir. A 

comitiva foi guiada por quatro Aquaeternos até a fronteira e, 

de lá, Iruka seguiu com eles. Aika estava agitada, pois perdia 

mais um dia de aula e temia que Lis chamasse a polícia. 

Kurikara não contou aos três mais detalhes sobre sua reunião 



com o Oráculo, enquanto que Tôzen vira e mexe enchia-o de 

perguntas acerca do ocorrido. Ao menos o tempo havia 

melhorado, e deram graças por isso. 

Aika tentou ainda conversar com Inori e sua mãe, a 

rainha Hanako, mas ela nunca estava só, o que a impedia de 

ser mais próxima. Sentia também certo cansaço nelas, além 

de desconfiança. Talvez não esperassem que ela demorasse 

tanto tempo desaparecida (no caso, o outono na Terra) e isso 

tinha-as decepcionado. Afastou-se então para o lado de 

Kurikara com uma desculpa qualquer, sentindo seu coração 

pesado. Ele decidiu voar um pouco com Tsubomi e com ela, 

enquanto seus companheiros seguiam a cavalo. Kurikara ria 

de sua impaciência, das reclamações quanto à lentidão 

daquele mundo e da sua revolta ao saber que levariam seis 

dias até chegar aos Kibou, tendo ainda que realizar uma 

pausa numa cidade-fortaleza. 

— Que saco! No meu mundo, um caminho desses 

não levaria nem um dia! — gritou Aika, sobre Tsubomi. Pelo 

menos, voando com ela, sentia-se mais feliz e bem-disposta, 

sem toda a magia dos Aquaternos. 



— No seu mundo, senhorita! Estás de volta a Gattai! 

— gritou Kurikara de volta, rindo. Aika começou a dar 

graças por tê-lo afastado de sua mente. Por mais que sentisse 

sua falta, tinha uma tremedeira nas pernas ao rever aquele 

sorriso voando ao seu lado. 

Quando retornaram ao solo, caminharam com Riko e 

Iruka, distantes dos outros membros da comitiva que 

realizavam uma pausa. Aika não aguentava mais o clima 

daqueles nobres, e sentaram-se afastados sobre um 

aglomerado de neve e as raízes secas. Quando o próprio 

Kurikara achava que ia ter um pouco de sossego, veio Iruka 

de novo perguntar-lhe sobre o que o Oráculo lhe contara: 

— Pelos deuses, já falei da canção, do meu nome e 

do reencontro. Precisa de mais? 

— Por que você está escondendo o jogo da gente, 

cara? — perguntou Iruka, com a boca cheia de pasteizinhos. 

— Tudo que você ouviu pode nos ajudar! 

— Eles devem ter previsto uma morte horrível para 

ele! — disse Riko, rindo de boca cheia. — Me admira o 

senhor, todo poderoso, se impressionar com uma coisinha 

dessas! 



Aika se encolheu perante o olhar de raiva de Iruka 

para a guerreira.  

— Bom, seria muito clichê preverem a morte dele. 

Quer dizer, nas histórias de fantasia, é tão comum fazerem 

previsões para os protagonistas ou o mundo deles que chega 

até ser um pouco chato. É um truque dos autores para criar 

expectativa — disse Aika, tentando aliviar o assunto. — Mas 

no fim, quem ama o gênero se deixa levar pela curiosidade 

de saber se elas vão acontecer ou não.  

— Você está assumindo que a Tsubasa controla 

nossas vidas? — perguntou Kurikara, de boca cheia. — Eu 

não acredito nisso! 

— Eu também não, acho. Mas, que faz lembrar livros 

de fantasia essa sua ida, suas previsões, faz sim! 

— Estamos no mundo real e não foi nada demais. 

— Então por que você parece estar nos escondendo 

alguma coisa? 

— Já sei! Previram que você ficará impotente! — 

Aika caiu na gargalhada, e Riko riu alto com a expressão 

incrédula de Kurikara. — Ora, vamos! Previsões, oráculos… 

isso tudo é balela! Veja bem, uma vez, uma bruxa amiga de 



Tsubaki previu que eu engravidaria de um homem 

poderosíssimo, dono de muitas terras. Dos dois filhos ela 

disse que eu teria, ela só via o rosto de um e que eu morreria 

ao lado daquela minha grande amiga e companheira de 

combate. Essa previsão tem uns quatro anos e nunca 

aconteceu! Você consegue me ver amante de nobre e ainda 

prenha? 

Aika não conseguia parar de rir e acabou que o 

próprio Kurikara riu. Era incapaz de imaginar aquilo. 

— A vidente falava da Akemi, aquela sua amiga lá 

do primeiro treinamento com a Tsubaki? — perguntou Aika, 

recordando-se da personagem. 

— Sim! E ela ficou tão impressionada que dormiu 

dias no mesmo quarto que eu, morrendo de medo de me 

perder. 

— Coitada… — disse Kurikara. 

— Pois então! É tudo para causar terror! 

— Você compara uma charlatã que nem segue aos 

nossos deuses com o grande Oráculo? Como pode ser tão 

desprezível? 

— Ei, olha a boca, príncipe!  



— Olha a boca, a senhora! Você não tem respeito por 

nada, nem ninguém! Não entende a importância do Oráculo 

para nós, nem ao menos é educada ao falar de nossos 

costumes! Eu vi seu jeito para nossos templos e orações, para 

todas as nossas coisas!  

— Oh, vocês dois… — interviu Kurikara, sentindo o 

clima esquentar e até Aika parou de rir. 

— Não seja ridículo — bufou Riko, pouco se 

importando. — Vocês se apegam demais a superstições. A 

merda que disseram deixou o Kurikara com uma péssima 

cara e todo mundo preocupado. De que adianta enclausurar 

duas crianças no gelo para ouvirem um espírito que nem ao 

menos se coça para ajudar esse mundo? Ele não previu a 

tragédia com o Orbe, não foi? 

Foi quando Aika viu algo inédito: Iruka pulou do 

lugar em que estava de punhos fechados e começou a discutir 

com Riko, aos berros. Ela também se levantou e os dois 

quase se enfrentaram, deixando Aika sem reação. Kurikara 

se meteu entre eles, tentou segurar Iruka pelo ombro, e ele 

se desvencilhou bruscamente, deixando Riko ainda mais 

furiosa por ter feito aquilo com Kurikara, espantando-o. Suas 



asas arrepiaram-se de tal maneira que pareciam pontas sob a 

pesada manta. 

— Por Suzaku, parem com isso! 

— Você se atreve a levantar a voz para mim e ainda 

quase acerta o Kurikara por causa de sua religião? Quer 

brigar comigo? — O rosto de Riko, corado de frio, pareceu 

tornar-se fogo, e Kurikara segurou seu punho fechado já 

erguido. 

— Você desonra meu povo, minha casa, e ainda quer 

que eu me cale? 

— Vai à merda com suas crenças! Elas cegam vocês! 

— PAREM AGORA! — O grito de Kurikara 

pareceu esquentar o ar, fazendo erguer uma névoa, 

derretendo até parte da neve sob seus pés. Os dois recuaram 

dele. — Vocês são amigos! Onde está o respeito entre os 

dois? Pelos deuses, Iruka, você realmente ia enfrentá-la por 

causa disso? Não somos mais inimigos! Nunca bati em vocês 

por desrespeitarem meu povo e você se levanta assim contra 

sua companheira? E Riko, se você não concorda com as 

crenças deles, se afaste, mas não os menospreze! Sua atitude 

de zombar é muito errada! 



— Ela não entende… tudo que passamos, a desgraça 

que foi para reerguer aquele templo… era nossa referência, 

nossa casa, todos os nossos lares, todos que se foram… 

Havia transtorno e dor na voz de Iruka. Aika 

mantinha-se afastada, sem saber o que pensar. Riko, antes 

tomada de fúria, parecia agora perturbada. Nem ela esperava 

que iria tão fundo na ferida de seu companheiro. Logo ele, 

tão divertido e irreverente, parecia outra pessoa quando 

ofendiam seu povo. 

— Por favor, peçam desculpas um ao outro. Não 

quero que isso se repita, vocês são preciosos para mim! 

Riko respirou fundo, jogando a franja para trás, ora 

olhando para o rosto preocupado de Kurikara, ora para o 

rosto transtornado de Iruka. Aika nunca o vira assim ao vivo 

e, pela primeira vez, teve muito medo, embora também não 

negasse sua frustração com o descaso de Riko.  

— Perdoe minhas palavras, passei dos limites — 

disse Riko por fim, estendendo a mão. Seus cabelos 

balançavam com o vento. Iruka, por sua vez, sacudiu a 

cabeça, talvez lutando dentro de si. Como se um lado 

cedesse, apertou sua mão. 



— Desculpe-me… eu… não queria… — 

interrompeu-se, voltando-se à sua porção de pastéis no fogo. 

Um silêncio sinistro instaurou-se entre os quatro. 

Tsubomi, como dragão, desceu e pousou perto, estranhando 

a situação e querendo cheirá-los. Kurikara sentou-se entre os 

três, ajeitando sua capa e escondendo as asas. Ele ainda 

passou um pastelzinho bem passado para Riko, mas ela o 

negou com a cabeça. Aika não sabia dizer se sua amiga 

estava triste ou com raiva, ela era difícil de ser lida. Desistiu 

de comer. 

Quando a comitiva voltou a andar, ninguém falou. A 

mente de Kurikara mantinha-se em silêncio e Aika, vendo 

que Tsubomi estava também tão estressada quanto ela pela 

lentidão deles, aproximou-se dela. Aika acabou coçando sua 

orelha de dragão. Caminharam lado a lado, onde o silêncio 

era quebrado pelas grandes pisadas que o dragão dava na 

neve.  

Sentia-se confusa. No anime/mangá as brigas entre 

os três eram quase sempre um alívio cômico, onde apareciam 

como chibis, ou desenhava-se fogo saindo de suas orelhas, 

coisas bobinhas e engraçadinhas. O que viu, no entanto, 



pegou-a totalmente de surpresa. Sabia da importância que 

Iruka dava à sua religião, as orações que fazia, seus ritos e 

educação, mesmo ele sendo o mais divertido deles. De Riko, 

sempre soube que ela nunca tinha noção das coisas que 

falava, como se ser “grossa” fosse tão natural que ela nem se 

desse conta. Mas nunca imaginou que chegariam àquele 

ponto. 

Aika sentiu necessidade de mudar aquele clima 

sinistro e, sem pensar muito bem no que fazia, pegou um 

montinho de neve e amassou, fazendo uma bola. Ela nunca 

teve amigos para fazer o que imaginava e torceu para que a 

primeira vez lhe desse sorte. Respirou fundo e lançou a 

bolinha. 

POCK! 

Acertou em cheio a asa de Kurikara sob o pano, e ele 

se voltou para ela, pasmo. Aika riu da cara dele e atirou 

outra, da qual ele desviou. Viu censura no olhar dele e, rindo, 

tentou de novo. Parou quando ele derreteu seu terceiro tiro 

com um brilho de fogo. 

— Ah, caramba! Assim não vale! 

— O que está fazendo? 



— Isso se chama guerra de bolas de neve! — Jogou 

uma quarta bola, da qual Kurikara desviou com facilidade. 

Ao perceber que se tratava de uma brincadeira, seu rosto 

pesaroso assumiu uma expressão de quem aceitava um 

desafio. Ele abaixou-se no chão e fez uma bola tosca, mas 

acertou Aika na barriga. Acabou que os dois começaram a 

tentar se acertar correndo para lá e para cá, embora Kurikara 

não errasse uma. Ele deixou-se levar, rindo como uma 

criança, e Aika viu-se tomada de felicidade. Se ele estivesse 

com a maldição, talvez não se deixasse divertir daquele jeito, 

e ela podia sentir sua euforia. Kurikara se distraiu tanto que 

nem percebeu que, quando desviou de um tiro de Aika, ele 

deixou que ela acertasse o traseiro de Riko. 

Aika soltou um guincho, como um rato que acaba de 

ser encurralado por um gato. Até Kurikara prendeu a 

respiração quando Riko olhou para trás. Aika viu as asas dele 

se encolherem sob o pano, um pouco arrepiadas, e 

imediatamente apontou para ele, eximindo-se da culpa: 

— QUÊ? Não, não fui!  

Riko fechou os olhos e deu meia volta na direção 

deles, descendo o declive de punho fechado. 



— Nós vamos morrer! — ganiu Aika. 

— Corre! — gritou Kurikara, e ela nem o esperou 

para fazê-lo, disparando sem olhar para trás. A pobre 

Guardiã não deu nem dez passos e foi abatida com uma 

grande bola de neve no meio das costas, fazendo-a cair e 

gritar indignada. Ao virar-se, viu que Kurikara também fora 

atingido de raspão na cabeça. 

— Amadores… 

Ouviram a voz de Riko, sombria e carregada de troça. 

Noutro segundo, ela atirava-lhes grandes bolas e não errava 

uma. Gargalhou como uma verdadeira vilã ao atingir 

Kurikara em cheio no rosto, fazendo-o cair. Aika abrigou-se 

atrás de um tronco e tentou acertá-la, rindo da reação 

inesperada. 

— Sua grossa! Essa doeu! — gritou Kurikara, e 

acertou uma na barriga dela, que errou o tiro contra ele. Os 

dois começaram a atacar um ao outro com bolas precisas, 

rindo de forma mais sinistra do que Aika jamais vira, como 

se eles estivessem lutando pra valer. Aika pegou uma, não 

sabendo em quem acertar, quando viu um brilho azul mais à 

frente. 



— Ousam brincar de guerra de bolas de neve com um 

Aquaeterno entre vocês? — Iruka ergueu-se, ostentando um 

riso brilhante e despreocupado, fazendo flutuar em volta de 

si dezenas de bolas de neve brilhando em azul. 

  



 

 



  



 

— Ei! Magia não vale! — gritou Aika, que saiu 

correndo para trás de outro tronco maior, só ouvindo o som 

das bolas atingindo seus amigos, zunindo antes de se 

desfazerem no alvo. No segundo seguinte, Kurikara e Riko 

pularam sobre a cabeça dela e se esconderam. Quase morreu 

de susto. 

— Seu safado! Cara-de-peixe! Não sabe jogar, não 

entra no jogo! — gritou Riko, protegendo a cabeça enquanto 

mais bolas passavam zunindo sobre eles. Dava para se ouvir 

a gargalhada triunfante de Iruka. 

— Gente, era para ser só uma brincadeira… AH! — 

Aika deu um grito quando Kurikara conjurou uma chama na 

mão ao lado dela. 

— Riko, vai pela direita entre os galhos, eu cubro 

você! — disse, com um sorriso maldoso no rosto que Aika 

nunca havia visto (e achou lindo). — Não perca o foco, Aika! 

Você vai ser a isca! Levanta logo! Vamos, Riko! 

— Vamos acabar com ele! — concordou a guerreira, 

sorrindo com ele como se os dois fossem dois caçadores; e 

Iruka, sua presa. 



— ISCA? Isso não era para ser um combate! — 

resmungou Aika, que mal teve tempo de impedir Riko de 

sair em disparada como um felino abaixado, ostentando um 

sorriso maligno com uma bola de neve na mão esquerda e 

seu bastão na direita. Kurikara ergueu-se e conjurou uma 

coluna de fogo, derretendo os ataques que iam até ele e Riko. 

— Vai logo, Aika! Deixa de covardia! 

— Meu Deus… — resmungou, fazendo uma bolinha 

e tentando correr. 

— Vocês nunca irão me derrotar, tolos! HAHAHA! 

— gritou Iruka, de braços erguidos, até que se calou. Uma 

grande sombra ergueu-se atrás dele e, de repente, uma 

imensa quantidade de neve foi atirada sobre ele, atingindo 

Riko, Kurikara e Aika em seu esconderijo. Ela viu Kurikara 

erguer-se, cuspindo neve, e Aika também conseguiu escapar, 

tremendo. 

— Mas que raios… 

— Ô, Tsubomi! — Ouviu Riko bufar, derrotada e 

tentando se soltar da neve. Aika olhou na mesma direção e 

viu o dragão se remexendo todo, com os dentes a vista, 

parecendo literalmente rir, coberto de neve e terra. 



— PURFH! — cuspiu Iruka, saindo de um montinho 

de neve. — Ah, cacete, um dragão já é demais! 

Tsubomi, assanhada, balançou a cauda mesmo ante 

os protestos deles e jogou mais neve em suas cabeças. 

Depois, saiu voando como se nada tivesse acontecido. Ao 

menos, Aika conseguira arrancar risadas do grupo, mesmo 

estando coberta de hematomas e batendo os dentes. 

  



Capítulo 32 — Kulika 

Nagaraajaa 

Durante a noite, combinaram com Inori uma breve 

ida até a casa de Aika, desde que não levassem mais do que 

duas horas. Com os três toques na conchinha, Aika, Riko, 

Iruka e Kurikara foram transportados para dentro do 

apartamento apertado e, para tristeza da Guardiã que queria 

dar um susto em Lis, estava vazio.  

— E aí, cadê sua amiguinha? — perguntou Iruka, já 

sentando-se no chão. 

— Não sei. Ela não está atendendo minha ligação — 

disse, mexendo no celular. — Ah, quer dizer… esse troço 

tem um feitiço que se conecta a um objeto da casa dela e não 

estou tendo resposta. Ela deve estar voltando do trabalho 

ainda. 

— Esperamos um pouco, então — falou Kurikara, 

encostando-se na janela e observando as inúmeras 

miniaturas e pôsteres que tomavam o apartamento. 

— Bom, já que temos um tempinho sem ela, quero 

mostrar e explicar algumas coisas para vocês sobre o mangá 



de Tsubasa — disse, puxando a cadeira do computador e 

ligando-o. Já familiarizados com aquele aparato, os três 

apenas se mantiveram próximos observando as imagens 

produzidas por aquela “caixa mágica”. — A Tsubasa 

Akiboshi, que vocês devem lembrar, escrevia e ilustrava a 

história de vocês, despertou na mesma semana… quer dizer, 

dezena em que o portal se fechou. Ela ainda ficou quase um 

mês de repouso e, logo depois, voltou com o mangá. Achei 

isso muito sinistro, esperava que dessem mais tempo para a 

coitada se recuperar… 

Movendo algumas vezes sua mão com aquele “rato 

preto” e batendo umas poucas vezes no que ela chamava de 

“teclado”, o trio de Gattai viu que ela abria uma página de 

mangá na tela. 

— Como havia falado antes, agora estou aparecendo 

na história. Só que ela fez algumas mudanças... — O grupo 

viu, na tela, a capa onde aparecia Kurikara desenhado duas 

vezes, como que diante de um reflexo rebatido. O da direita 

voava de perfil, segurando uma espécie de barreira divisória 

cheia de adornos à sua volta, vestindo a costumeira manta 

escura que tinha as costas nuas. As asas apareciam abertas, 



porém, o outro “Kurikara” não tinha asas. Seu cabelo estava 

todo castanho e ele vestia as roupas do mundo de Aika: 

jeans, camiseta branca e tênis. Ele não sabia o nome daquelas 

peças, mas sugou o ar, incrédulo. Acima dele, havia um anel 

de borda dourada também cheio de arabescos de rosas, com 

uma ilustração que parecia ser da própria Aika, nua de busto 

para cima, com os cabelos mais lisos. 

Antes que uma chuva de perguntas caísse sobre ela, 

adiantou-se: 

— Ela mudou meu nome para Aiko e mudou os 

nomes de Namimeido, da minha escola, da minha família… 

Porém, tudo desenhado é quase idêntico. Ela começou o 

capítulo de uma forma muito louca, me colocando como 

protagonista. Me mostrou fazendo cosplay, saindo de um 

evento e depois indo atrás de pistas sobre meus sonhos… 

— Fazendo o quê? — perguntou Iruka. 

— Ah… depois explico… bom, ela mostrou meu dia 

a dia enquanto desconfiava que vocês eram reais através de 

meus sonhos — disse, avançando as páginas, um pouco 

constrangida dessa vez, enquanto todos tentavam ler uma 

coisa ou outra. — Até que o capítulo terminou comigo 



resgatando Kurikara. Até aí, tudo bem. A coisa desandou no 

capítulo seguinte. Ela fez com que, no momento em que eu 

levava vocês para minha casa, Iruka e Kurikara perdessem 

seus poderes e fossem transformados em humanos… quer 

dizer, Filhos-Puros. — Aika exibiu, dando zoom, a 

ilustração onde ele e Iruka apareciam de olhos e bocas 

arregalados: o Aquaeterno sem as guelras de peixe e com o 

cabelo preto, enquanto o Kurikara estava sem as asas e com 

os cabelos e olhos escuros, sem o símbolo de Suzaku. 

— COMO ELA OUSA? ISSO É UMA AFRONTA! 

— exclamou Iruka. 

— Controle-se, príncipe! Não podemos gritar aqui! 

— disse Riko, embora ela mesma não acreditasse.  

— Eu não entendo! O que deu nela para fazer isso? 

E por que até você está tão diferente? 

— Eis a questão… — Aika pediu para que se 

acalmassem e recuassem, para ela mostrar um volume 

encadernado em mãos. — Acho que ela fez isso por uma 

questão de se preservar. 

— Como assim? — perguntou Kurikara. 



— Ela ficou doente e muito tempo parada, o que com 

certeza a deixou debilitada. Desenhar suas asas, com todo 

respeito, é muito difícil. Sei disso porque eu desenho! E um 

mangá não é feito por uma pessoa, ainda mais um de sucesso. 

Você tem o autor, que roteiriza e faz os rascunhos, uma 

pessoa para finalizar, outra para aplicar as retículas e outra 

para os balões… — Como não entenderam nada, tentou 

simplificar mais ainda. — A história e a base do desenho são 

dela, mas como ela ficou muito tempo sem produzir e isso 

causa perda de dinheiro para a editora, devem tê-la mandado 

ir mais rápido ou até tiraram algum assistente dela. O 

mercado é muito cruel! Acredito que, quando ela passou a 

tirar suas asas no momento em que você aparece comigo na 

Terra, ela estava se economizando, para desenhar mais 

rápido. Senti que o traço dela está meio estranho, ela não 

deve estar muito bem. Outros leitores também notaram isso. 

Mas houve mudanças de enredo também. Ela adicionou 

coisas… — Mostrou no encadernado um capítulo em que 

apareciam ela e Kurikara andando de bicicleta, com ele na 

garupa. Ele nunca vira aquilo, mas presumiu ser um tipo de 



transporte. Ele leu “seus pensamentos”, que diziam “Aqui, 

com ela, me sinto em paz…”. 

Franziu o cenho com essa. Aika ainda mostrou outra 

cena, onde ele aparecia discutindo com Riko e Iruka ainda 

em Gattai. Nela, Iruka perguntava o que ele achava dela, e 

ele, envergonhado — transformado numa caricatura chibi —

, dizia que a achava “uma gracinha”. 

Kurikara sentiu que Aika segurava aquilo quase 

tremendo e afastou-se da mente dela. Recordou-se do que ela 

sentia por ele e respondeu com seriedade: 

— Nunca tive esse diálogo com Iruka. 

— Enfim, a mulher está mudando tudo pelo que 

vemos — disse Riko. — Você também não está tão parecida 

assim. 

— Sim, até apareci nua uma vez, já no quarto 

capítulo… — Riko arregalou os olhos, e Aika continuou: — 

Pois é. A diferença é que diminuíram ainda mais meus seios 

enquanto aumentaram os seus. Puro fetiche! 

— Espera… estão vendendo a imagem do seu corpo? 

— perguntou Kurikara. 



— Assim como faziam com a Riko. É o que fazem 

para atrair leitores e ganhar mais dinheiro. Riko já apareceu 

nua umas três vezes, fora que aumentaram tudo nela. 

Comigo, diminuíram tudo pelo fetiche de “garota magrinha 

e frágil”. O pior é ler o que os outros fãs acham disso… 

Interrompeu-se quando Riko deu um soco na parede, 

dando-lhe um susto e quase derrubando as miniaturas. 

— Eu vou matar essa mulher! 

— Ela não sabe que somos reais! 

— Mas pode saber e pode muito bem parar com isso 

— completou Kurikara. — Pelos deuses, Aika! Sei que gosta 

do trabalho dela, mas ela não pode continuar fazendo isso 

com vocês duas!  

— É…, mas, Tsubasa ainda é menos pior que muitos 

outros autores! 

— Não diminui a culpa dela! 

— Eu não sei qual é o problema de vocês. — Riu 

Iruka. — Eu iria adorar ser exaltado assim, mas não sei o que 

há nesse mundo, para acharem o Kurikara mais bonito que 

eu! 



— Ah, vai à merda! — berrou Riko. — Será que você 

é incapaz de entender? 

— Não é uma questão de beleza. É reduzir a mim e a 

Riko a dois objetos! — respondeu Aika. — Não é a mesma 

coisa que deixarem o Kurikara mais bonito.  

— E o que fazem com elas é ofensivo! — completou 

Kurikara. — Se isso faz mal a elas, você não deveria achar 

legal. Já que não gostou de ser modificado em um desenho, 

então não pode achar que as duas podem ficar felizes com 

essas mudanças! 

— Certo, desculpa… falei merda… — Iruka decidiu 

mudar de assunto: — E quanto ao desenho que você falou? 

Aika olhou ainda uma última vez para Riko, que deu 

de ombros. Nem ela sabia o que fazer e voltou-se para o 

computador. Não viu Kurikara colocar a mão no ombro dela 

e sussurrar-lhe: 

— Não fique chateada com a Aika. Ela não entende 

nosso constrangimento. 

Mas nem o Iruka… só você mesmo que não me acha 

exagerada — Ele lhe sorriu e ela piscou, desviando o rosto 

para o chão. Até que Kurikara viu um brilho assassino correr 



em seus olhos. Será que Aika um dia iria nos perdoaria se 

pegássemos a Tsubasa e a fizéssemos pagar pelo que faz com 

nós dois? 

 Não podemos matá-la, mas por mim… Eu seguro e 

você bate! — riram e bateram com seus punhos um no outro, 

fazendo Iruka zoá-los pelos seus “segredinhos” e sendo 

punido com um cascudo de cada. 

— Bom, vejam essa imagem agora. Ela foi publicada 

no dia em que anunciou que iria voltar. Falava que assim 

como Kurikara, ela retornou dos mortos. E escreveu “Gattai 

só pode ser salva por pessoas de fora”.  

 

 



Aika mostrou a foto de uma rede social pela tela do 

computador: era um rascunho, com linhas de base mal 

apagadas, onde apareciam Kurikara, Aika e mais três 

“sombras” rabiscadas. Kurikara segurava uma delas em seu 

colo, enquanto Aika aparecia quase idêntica a real, mais do 

que no mangá publicado. A sombra da esquerda parecia ser 

alguém com asas, enquanto a da direita não mostrava muitos 

detalhes. 

— Eu me lembro de Tamaryuu ter dito esta frase para 

mim quando me escolheu e até hoje nunca a entendi. 

Tsubasa postou… mostrou ao mundo esse desenho assim 

que acordou e deixou todos os fãs afoitos. Essas silhuetas 

são dos próximos Guardiões que teremos que encontrar. 

— Só pode ser brincadeira! — exclamou Riko. — 

Pela altura deles, serão crianças! 

— Pensei a mesma coisa — disse Aika, cabisbaixa. 

Ela esperou alguma resposta de Kurikara, que permanecia 

pensativo com seus olhos passeando por cada parte do 

desenho, segurando o queixo. Iruka quebrou o silêncio com 

um suspiro: 



— Tá, mas isso não ajuda em nada. Não dá para ver 

os rostos deles! 

— Tsubasa fez isso para dar o tom de mistério 

necessário para atrair os leitores. Por exemplo, essa arte 

agora abre todas as publicações e acredita-se que à medida 

que um Guardião estiver próximo, como no meu caso, ela 

vai revelar o que está por detrás desses rabiscos. Creio que 

ela tenha uma cópia da ilustração original e talvez nela, 

pudéssemos ver os rostos. 

— Mas é uma ótima pista — falou Kurikara, com um 

brilho no olhar e um sorriso. — Não conseguem imaginar? 

— Não… — admitiu Riko. 

— Serão um Filho-Puro, que é a criança nos meus 

braços, um Pluma D’Ouro, que é a sombra da esquerda e 

com certeza, um Aquaeterno na direita!  

— Pensamos a mesma coisa. Seria nossa intuição de 

Guardião? 

— Como assim? Onde vocês viram isso? — 

perguntou Iruka. 

— A pessoa da esquerda pode ser até um Fênix 

Negra, porque parecem sombras de asas — continuou Riko. 



— Os outros dois podem ser Filhos-Puros também. Não 

entendi também de onde veio essa suposição, a não ser que 

vocês possam sentir. 

— É um pouco dos dois — disse Kurikara, relaxando 

um pouco as asas. — Veja se não faria todo o sentido, se os 

próximos Guardiões pertencessem a raças diferentes? Um 

Aquaeterno Guardião de Kujira, um Filho-puro Guardião de 

Yunikon e um Pluma d’Ouro como Guardião de Tsuru? Da 

mesma forma como sou um Fênix Negra Guardião de 

Suzaku! Seria ótimo até, pois seríamos um representante de 

cada raça com os poderes divinos! 

— Talvez isso até acalmasse a Guerra! 

— Exato, Aika! Seria o plano perfeito dos deuses! 

— Mas e quanto à ordem de escolha? — perguntou 

Iruka. 

— Oi? 

— Alguns textos antigos dizem que havia uma ordem 

para a escolha dos Guardiões — respondeu Kurikara, 

pensativo. — É como a ordem da criação de Gattai: primeiro 

o fogo, depois a água, depois a terra, o vento e por fim, as 



almas. Logo, o primeiro Guardião escolhido era de Suzaku e 

o último, de Tamaryuu. 

Ao ouvir isso, Aika bufou, frustrada. 

— Eita! Agora temos um problema. 

— Exatamente. Se essa história for verdadeira, 

significa que os Guardiões foram escolhidos e ninguém me 

avisou! 

— Esperam um pouco! — exclamou Iruka. — Vocês 

não estão pensando... Se um Guardião de Kujira tivesse sido 

escolhido entre meu povo, todos saberiam! 

— Ou não — desafiou Riko. 

— Está brincando? Seria a maior felicidade para nós! 

— Riko nesse ponto tem razão — continuou 

Kurikara. — Essas crianças podem estar sendo escondidas 

de nós. Saber que são mais novos é ainda mais preocupante, 

pois pouco devem saber sobre magia e serão mais suscetíveis 

a manipulações. Você não pode controlar cada Aquaeterno 

de seu povo. E pensar que isso, em outro tempo, seria o 

ideal… 

— Como assim? — perguntou Aika, confusa. 



— Os Fênix Negra contam que os Guardiões eram 

escolhidos muito novos, para que seus corpos se adaptassem 

aos poucos à energia pesada dos deuses. Quando digo 

“jovens”, falo de doze até nove anos! Só que o Guardião de 

Suzaku sempre era o mais velho do grupo por duas razões: 

pelo seu poder ser o mais destrutivo, e isso requer mais 

maturidade; e segundo, para proteger os outros. Essa sempre 

foi a função do Guardião de Suzaku, ser o iniciador e o 

protetor. 

— Se isso fosse verídico, por que você e Aika foram 

escolhidos com dezesseis anos? — perguntou Riko, com 

descrédito. 

— Acho que foi porque dessa vez há uma guerra 

acontecendo e há pessoas com poderes, coisa que não havia 

antes dos Guardiões — respondeu Kurikara. Riko acabou 

dando de ombros, pois até que fazia sentido. 

— E os deuses demoraram mais para escolher dessa 

vez, séculos depois, e não uma geração atrás da outra — 

pontuou Aika. — Não sei se por culpa da quinta geração. 

— Por causa disso, temo ainda mais por essas 

crianças. Elas devem estar sob o domínio de alguém há um 



bom tempo, mas… é estranho não possuirmos qualquer 

ligação mental com elas como possuo com Aika. 

— Cara, nossa ligação não é lá essas coisas. Lá na 

terra do Iruka era difícil te escutar. Tôzen juntou umas 

pedras bizarras e isolou você de mim. Acho que isso é bem 

fácil de esconder, logo, vai ser tão difícil quanto procurar os 

Orbes. Ainda mais se estiverem longe, morando no Sul ou 

no Oeste se for um Pluma d’Ouro… Acredito que eu e você 

tenhamos ficado presos um ao outro por causa da tortura da 

maldição. 

— Faz sentido. 

— Precisamos pensar então numa estratégia de busca 

— concluiu Riko —, levando em conta as suposições de 

vocês e… 

Um toque na porta fez todos se exaltarem. Aika pulou 

da cadeira até ela e, quando foi parcialmente aberta e o 

tilintar de chaves cessou, a Guardiã puxou o indivíduo para 

dentro do apartamento e fechou a porta. 

— Mas o quê… Aika? 

— Tadaima, Lis! 

 



*** 

 

— Meu Deus, ele é muito lindo… 

— Mulher, respira… 

— Aika, pelo amor de Deus, tu beijou a boca desse 

homem? 

— Aquilo foi um processo de ressuscitação! Eu não 

forçaria um beijo em alguém desmaiado! 

Iruka ria da pobre moça caída no meio da cozinha, 

sendo levantada com dificuldade e apoiando-se na mesa. 

Kurikara não sabia o que dizer, e Riko, de braços cruzados, 

olhava-a com pena. A pobre amiga de Aika fez um escândalo 

quando a viu, chorando e pedindo desculpas, temendo que 

ela tivesse morrido. Depois, quando se virou para o grupo 

perto do computador, arregalou os olhos. Kurikara, achando 

que faria bem provar ali que Aika estava falando a verdade 

e que ele era “O Kurikara”, conjurou uma pequena chama e 

a coitada desmaiou. 

Agora, Aika oferecia a Lis um copo de água, mas ela 

mal conseguia beber, olhando-os de olhos arregalados e 

tremendo. 



— Eles são reais… eles são reais! 

— Reais pra caramba. 

— Agora que a senhora já sabe da verdade — 

adiantou-se Riko —, peça desculpas a Aika. A menina 

chegou desolada para nós, temendo que você pusesse a vida 

dela em perigo e quase chorando porque você, pelo que ela 

disse, era a pessoa em quem ela mais confiava. 

Lis abaixou a cabeça, deixando os cachos caírem 

sobre a face envergonhada. 

— Riko, não precisa ser tão dura! 

— Preciso, sim. Você tem que aprender a ser menos 

frouxa, que nem o Kurikara infelizmente ainda é. 

Kurikara fechou os olhos e arrepiou as asas, enquanto 

Iruka apenas se contorceu de rir em seu canto. 

— Mas olha só, se ela fosse Filha-Pura, eu ia jurar 

que ela era uma Seishin pela cor da pele — disse Iruka.  

— Na verdade, ela nasceu no mesmo país que eu. Ei, 

fica calma, não chora! Eu também achei que tinha pirado. 

— Desculpe, eu… eu realmente… 

— Esquece, cara. Ajude-me a esconder minha 

identidade secreta que ficamos de boas. 



— Que nem super-herói? — Um sorriso luminoso 

brotou no rosto choroso de Lis. — Quer dizer… eu te 

ajudando por trás das cenas? Tipo Batman e o Oráculo, 

Super Choque e Gear? 

— Ah… pode ser! Preciso muito de alguém para 

segurar meus pais. — Riu Aika. 

— A senhorita ainda está tonta? — perguntou 

Kurikara, aproximando-se e emudecendo a brasileira. — 

Peço desculpas pelo mau jeito. Eu a vi nas memórias de Aika 

e gostaria de poder fazê-la acreditar também, mas esqueço-

me de que às vezes meus poderes podem ser assustadores. 

Se quiser, posso tentar curar seu mal-estar. 

— Cura minha solidão que estamos resolvidos, seu 

lindo. — Riu Lis, com as pernas bambas diante dele. — Meu 

Deus do céu, esse homem… AIKA!  

— Eu sei, mana. É difícil no começo. 

Kurikara não sabia onde enfiar a cara. Era a primeira 

vez na vida que duas garotas ficavam “assim” com ele. 

Quase recuou quando Lis tomou suas mãos. 

— Você é o Kurikara mesmo! E faz fogo, e voa, e 

fala com dragões, salva pessoas, é gentil… — interrompeu-



se. Seu rosto admirado deu lugar ao espanto. — Ai, caramba! 

E você também passou por aquela merda toda! A maldição 

te torturando todo dia! 

— Eu tirei o poder dela. O Espectro não existe mais 

e ficou somente a marca nas costas dele com um pouco de 

energia das trevas. 

— MENTIRA! 

— Você acaba de levar um grande spoiler. 

— E você voa também? 

— Coisa nenhuma! Tenho uma arma que brilha e 

olhe lá. 

— Er… senhorita Lis… poderia soltar minhas mãos? 

— Aaaahn, essa voz! Como você se aguenta perto 

desse homem? 

— Kurikara, aproveita que só aqui você tem isso — 

disse Iruka, que foi silenciado por uma cotovelada de Riko. 

— E mulher, meu Deus, que mulher… Riko… 

você… é perfeita! Olha o corpo dela, os músculos dessa 

mulher! O bastão, o BASTÃO DELA! Ela é mais 

grandalhona do que no anime, não acha, Aika?  



— E com peitos normais — respondeu Riko, 

secamente. 

— Eita… — Lis encolheu-se com a resposta. — Ela 

viu o mangá, não é? 

— Não tudo, mas já sabe dos problemas. 

— E eu, e eu? 

— Ai, meu Deus, ele tem guelras de peixe no rosto 

mesmo! Até a voz! É tão fofo! 

— Esse fofo doeu… 

— Acho que a senhorita já está bem — disse 

Kurikara, afastando-se. 

— Aika! — Lis chamou-a em português numa 

pergunta tímida: — Será que ele deixa eu pegar naquelas 

asas lindas? 

— Pode esquecer — respondeu também em 

português. — Vai soar íntimo demais. Tem uns períodos que 

as penas dele “trocam”, que nem pássaro mesmo, caindo as 

velhas e nascendo novas. Aí eu descolo uma para você. 

— Eu te amo, mana! 

— Então a moça é tão fã de nós quanto a Aika? — 

perguntou Iruka. 



— Tá brincando? EU APRESENTEI VOCÊS A 

AIKA! 

— É verdade. — Sorriu Aika, coçando a cabeça. — 

Eu não sabia ler todos os mangás ainda, era ela que traduzia 

para mim. Tudo começou com Kinryuu. Nossa amizade 

começou por causa dele. 

— Nós acompanhamos animes e mangás juntas! 

Depois do fim de Kinryuu, acabei achando na internet o 

prelúdio do mangá que falaria sobre a história de vocês! Eu 

amei e tinha que mostrar para Aika! Acompanhamos tudo 

juntas desde então! 

— Bom, isso tudo é muito interessante, contudo, 

acho que a senhora precisa entender que nem tudo é só 

heroísmo e aventuras. — Riko falou. — Aika corre perigo 

conosco. Se você é tão amiga dela, saiba que Aika pode um 

dia ir até Gattai e não voltar mais por conta de nossa missão. 

Lembre-se disso. 

Lis emudeceu. Aika ficou sem palavras, mesmo 

sabendo que Riko estava certa, de certa forma. Kurikara 

continuou: 



— Não queremos parecer pessimistas, mas preciso 

que a senhorita tenha em mente que isso não é uma 

brincadeira. O mangá e o anime suavizam as coisas. Aika 

viu como a realidade é dura e precisa de alguém daqui para 

ajudá-la. 

— Não sei se a senhorita sabe — pontuou Iruka —, 

mas para salvar nosso “lindíssimo” Kurikara da morte, ela 

fez um pacto ou sei lá o que com o deus dessa cidade, e se 

alguém mais souber disso e oferecer perigo a ela, o deus 

pode fritá-la viva. 

— Então é igual ao mangá… — Suspirou, de olhos 

arregalados. — Maninha, você tem muita coragem! 

— Nem tanto. — Suspirou Aika. — Lis, espero que 

não se sinta mal. E por favor, não me impeça. Eu escolhi 

isso. 

— Nada, mana! Vou me esgoelar de preocupação, 

fazer o quê… O que importa é você ter suporte. Seus pais 

não podem saber disso! E quanto à escola? 

— Ah, sei lá… não sendo reprovada, está ótimo. 

Bom, pessoal, antes de irmos, que tal uma janta? Cansei de 

carne-seca salgada e pastéis murchos. 



— Eu aceito — desabafou Kurikara, que sempre 

estava com fome, e os outros concordaram. Iruka ainda 

tentou zoar algumas vezes o Kurikara por conta de sua 

“beleza” e ele o ignorou, percebendo que Aika chamava sua 

amiga para o canto. Os três acharam curioso as duas falando 

em outro idioma. 

— Ai… Riko tão pertinho assim do Kurikara, ele sem 

asas cobertas do lado dela, os dois sentadinhos juntos, lado 

a lado conversando sem brigar… o que foi que eu perdi? Vai 

me dizer que meu “ship é canon10”? 

Aika parou de fatiar o peixe e voltou-se para Lis com 

um sorriso amarelo. Ela riu, dando graças pelo pessoal não 

entender sobre o que estavam falando. 

— Não, miga, seu ship dificilmente será canon. 

— Ah, qual é! 

 
10 Ship, ou “shipar” é um termo comum na internet e entre fãs de obras 

para quando se deseja que dois personagens fiquem juntos num 

relacionamento, derivado do termo inglês “relationship”. Se os dois 

casam/namoram em sua história, diz-se que o “ship é canon”, de 

canônico. Quando Lis falou isso, ela afirmou que deseja ver Kurikara e 

Riko namorando. 



— Olha, a Riko ainda sente… uma espécie de 

nervoso perto das asas do Kurikara, só que ela esconde muito 

bem. Nós duas sabemos o porquê, e mesmo dando uma 

chegada nela, mexendo meus pauzinhos quando consegui 

conquistar a amizade e a confiança dela, é melhor nos 

darmos por satisfeitas pelos dois terem ficado amigos. Não 

foi um trabalho fácil. 

— Ah, poxa! Então, ele ainda ama a Sayuri? 

— Sim. Também, depois de tudo que ele passou… 

ele não quer amar de novo. 

— E você o ama… — Lis suspirou, montando os 

sushis. — O mangá mostrou. Que merda, mana. 

— Merda mesmo. Enquanto eu for Guardiã, parece 

que também não posso me relacionar com ninguém, mas isso 

não é muito certo. E tenho muitas coisas para resolver em 

Gattai… 

— Entendo. 

Durante a janta, Aika separou um papel e pediu para 

que todos assinassem duas vezes seus nomes, com uma 

desculpa qualquer, deixando Lis em êxtase por ter 

autógrafos de seus personagens favoritos. Em seguida, a 



brasileira falou sobre planos para executar sua nova missão 

de ajudante de super-heroína: ia montar um kit de primeiros 

socorros, comprar mais comida, ver em quais deveres ela 

poderia ajudar na escola e até mesmo fazer hora extra para 

que Aika parasse de trabalhar. Nesse momento, uma intensa 

discussão surgiu entre as duas, pois a orgulhosa Guardiã não 

achava isso certo. Até que, no fim, até os outros acharam que 

Aika deveria concordar.  

— Você precisa de ajuda. 

— E você não precisa fazer isso. 

— Mas eu sou sua amiga e descobri que minha mana 

está destruindo demônios e pode voltar para cá em pedaços 

com uma prova no dia seguinte. Temos que dar um jeito! 

— É muito legal de sua parte ajudar a Aika — 

comentou Iruka. — Ela ficava acabada quando treinava com 

a gente. Sem família, qualquer processo de aprendizagem se 

torna mais maçante. 

— Eu gostaria de me redimir por duvidar de você. 

— Não precisa… 

— E sentirei prazer em ajudar! Imagina minha 

irmãzinha, uma super-heroína! 



— Para com isso… 

— Não quero nada demais em troca… A não ser… 

eu poderia ver a Tsubomi? Só isso já me faria… 

De repente, Aika agarrou o pescoço e todos viram-na 

sugar o ar, sufocando um grito. Kurikara pulou sobre a 

mesinha armada e segurou-a, tocando seu pescoço e sentindo 

a energia pesada do deus que não conhecia. Passando seu 

próprio calor a ela, Aika voltou a respirar e Lis, de olhos 

arregalados, quase chorou. O Mon-en estava punindo-a. 

— Meu Deus… desculpe… 

— Não é sua culpa… — bufou Aika, tremendo nos 

braços de Kurikara. — Nem eu esperava por isso… mas não 

posso levá-la a Gattai. Não posso levar mais ninguém… 

Ouvi ele ordenar isso agora! 

— Esse deus… — rosnou Iruka, socando o chão. — 

Como ele ousa? Suzaku e Kujira nunca fariam isso! 

— Cale-se, Iruka! — cortou-o Riko. — Ele pode 

ouvir as nossas conversas também! Está vendo o problema, 

Lis? Nem neste mundo Aika está segura. Alguém precisa 

ajudá-la a guardar esse segredo. 



— Se ela não tivesse sido escolhida por Tamaryuu, 

juro que não tomaríamos tanto assim o tempo dela — 

lamentou Kurikara. — Foi só um aviso, ele não a feriu, mas 

não podemos ir mais longe. Acredito que você aprecie 

dragões também, contudo, sinto muito, mas é melhor que 

não tente vir para Gattai. 

— Sim… sim, eu o farei — respondeu, ainda 

tremendo e tomando as mãos de Aika. Viram em Lis o temor 

e a preocupação com a amiga, o que os deixou aliviados de 

certa forma. Acabou que a própria Aika largou-se sobre o 

ombro de Lis, cansada, e ela abraçou-a, escondendo o rosto 

nos cabelos da Guardiã, aos soluços. Kurikara sentiu o 

coração de Aika aquecido no abraço carinhoso dela. — 

Minha irmãzinha, você se mete em cada coisa! 

— Qual foi! É perigoso, mas tem umas coisas bem 

legais! Até conheci o espírito da Sayuri e foi muito, muito 

lindo. Falei com espíritos da natureza, mandei a maldição 

para o inferno, posso te dar tanto spoiler que o mangá de 

Tsubasa vai perder toda a graça! 



— Você é muito mágica por rir em horas como essa! 

— disse, enxugando uma lágrima. — Queria poder me 

redimir com você. 

— Na verdade, suas chances de ganhar pontos 

começam agora. 

— Como assim? 

— Pessoal, Lis é uma pesquisadora e professora de 

línguas do meu mundo. Ela é melhor do que eu para 

descobrir significados por trás de lendas e nomes. Vou 

deixar com ela a missão de descobrir a origem do seu nome, 

Kurikara. Vai me tomar menos tempo e acho que ela fará 

isso melhor do que eu. 

— Ah! Vocês querem saber o real significado de 

Kurikara! Eu não te falei, Aika? 

— Não… 

— Ah, mas é claro! — Estalou os dedos. — É que eu 

pesquisei na época que Kinryuu chegou ao Brasil, o que foi 

há muitos anos, muito antes de te conhecer. Preciso só de um 

minuto! Eu tenho todos os arquivos das minhas pesquisas 

sobre Kinryuu e outros animes “na nuvem”! 



Lis levantou-se e correu até seu apartamento. Aika 

explicou-lhes que Lis tinha informações guardadas numa 

caixa mágica chamada notebook, enquanto Kurikara contou 

a seus amigos sobre seu nome também aparecer em Kinryuu. 

Lis retornou correndo, e ela e Aika sentaram-se juntas de 

frente ao aparelho. Os outros três se afastaram, fascinados 

com o brilho da tela, e esperaram, sendo Kurikara o mais 

ansioso. 

— Caramba, Lis, essa pasta está uma zona… 

— Me dá um desconto, são arquivos antigos! Faz 

quase dez anos que pesquisei as lendas que apareciam em 

Kinryuu! Droga, preciso de um conversor… está numa 

extensão antiga… ah, eu tenho aqui! 

A fim de matar o tempo de download e conversão dos 

arquivos, Aika fez para todo mundo um pouco de chocolate 

quente e temeu a hora passando por causa do portal. Por 

sorte, Lis conseguiu encontrar o que era preciso a tempo. 

— ACHEI! Toda a pesquisa, inclusive os diálogos 

que tive com um monge que me ajudou a descobrir o que 

significava Kurikara! 

— Um monge? — perguntou Kurikara. 



— Seria o equivalente a um sacerdote. Vamos lá… 

acontece que Kurikara é um deus de uma religião muito 

antiga, que foi usado de referência em mais de uma história 

de anime e mangá, além de Kinryuu e Suzaku no Shounen 

Kurikara. Até onde vocês sabem? 

— Sei que é o nome de um dragão e que seus 

ideogramas seriam algo como “dragão negro da felicidade 

com harmonia”. Foi o que Aika disse. 

— Pois bem. Eu também achava isso, que é o 

significado dos ideogramas, mas vi num outro anime uma 

espada chamada Kurikara, depois outro anime com outro 

guerreiro chamado Kurikara e até tatuagens desse dragão! 

Confusa, decidi ir atrás de alguma autoridade para me dizer 

o que era de fato Kurikara e troquei mensagens com um 

monge, ou seja, um sacerdote de uma religião antiga deste 

mundo, chamada budismo. Mais precisamente o “budismo 

esotérico”, que é de onde veio a lenda. Ele me deu então a 

certeza do que era "Kurikara". Na verdade, este é o nome da 

espada que um deus deste mundo, chamado “Fudo Myoo”, 

carrega em sua mão direita, com a qual ele subjuga os 

demônios; o que, em poucas palavras, representa a sabedoria 



vencendo a ignorância. O símbolo de Fudo também é 

chamado "Kurikara", uma espada na vertical em chamas 

com um dragão em torno dela. 

— Espera… Kurikara é o nome de uma espada, de 

um deus ou de um dragão? — perguntou Iruka, confuso. 

Aika observou Lis respondendo com uma paciência 

invejável, como quem lecionasse para crianças curiosas: 

— É uma representação, podendo ser tanto a espada 

quanto o símbolo como o todo. O costume maior é de retratá-

lo como “a espada que tem o dragão entrelaçado”. Esse 

símbolo tem origem numa lenda que diz que, durante uma 

batalha com um não-budista, a espada do comandante se 

transformou primeiro em uma espada flamejante e depois se 

converteu em um dragão Kurikara, também chamado 

Kurikara Fudo, que engoliu a espada do inimigo. Na 

verdade, Kurikara é uma nova forma japonesa de falar 

“Kulika Nagaraajaa”, o verdadeiro nome em sânscrito, pois 

esta religião veio de um país chamado Índia. Sânscrito é 

outro idioma muito antigo deste mundo, onde “raajaa” 

significa “rei” e o “naga”, dragão. Dragões são muito 



comuns em diversas religiões e mitologias deste mundo, e 

este precisamente vem da mitologia hindu, da Índia. 

 Lis então virou a tela e mostrou uma imagem: a de 

uma estátua de uma espada em chamas, com um dragão 

entrelaçado a ela e mordendo a ponta. Abaixo havia textos 

escritos em inglês e ela continuou a explicação: 

— Este símbolo foi absorvido por este país, o Japão, 

quando as culturas se misturaram. A pronúncia japonesa 

transformou Kulika em Kurikara e atrelou-se a ele muitos 

significados. Tanto que é comum as pessoas tatuarem esta 

figura da espada flamejante com o dragão devorando-a em 

seu corpo, uma das imagens mais antigas a serem pintadas 

sobre a pele. Além das tatuagens e estátuas, há santuários 

dedicados tanto a Kurikara quanto a Fudo, até mesmo há um 

ponto turístico chamado “a passagem Kurikara”. Mas vamos 

focar na lenda… Fudo Myoo é a tradução em japonês do 

nome sânscrito Acalanatha Vidya Raja. Fudo Miyoo em 

japonês quer dizer "não" e "mobilidade", ou seja, imóvel. Ele 

é imóvel em sua fé e, portanto, não é afetado pelos 

fenômenos do mundo, subjugando a ignorância e levando a 

sabedoria. Logo, a espada "Kurikara" que ele carrega na mão 



possui esse significado. De certa maneira, ele poderia ser um 

"deus" do autocontrole, devido a esse aspecto "imóvel".  

— Então, quando a autora de Kinryuu o colocou na 

história, ela utilizou-o somente como dragão? — perguntou 

Aika. 

— Isso mesmo! Porém, com seu significado 

principal no auxílio do Kinryuu. Kinryuu teve que aprender 

a conviver com vários tipos de pessoas e seres, adquirindo 

então a sabedoria necessária para sobrepujar a ignorância, ou 

seja, o preconceito entre eles, assim podendo uni-los no final 

contra o maior inimigo: Jaaku, ou melhor, Hikari. 

Sentindo que Iruka e Riko estavam perdidos, Lis 

procurou explicar melhor: 

— Acredito que este seja o principal caminho de 

Kurikara, e por isso Tsubasa tenha lhe dado esse nome. O 

que para vocês, no caso, foi a mãe de Kurikara. Se pegarmos 

a história para analisá-la com calma, ele passou metade de 

sua vida entre os Filhos-Puros e outra metade com os Fênix 

Negra. Ele viajou com vocês e esteve com vários povos 

diferentes, raças diferentes, e viu os pontos positivos e 

negativos de cada um. Ou seja, ele adquiriu conhecimento, 



viveu muita coisa, portanto, adquiriu sabedoria. Porém, ele 

mantinha sua fé em Suzaku, sua devoção à natureza, algo 

que não foi afetado nem perdido, não importa aonde ele ia. 

Alguém que esteve sempre disposto a aprender mais, 

despido de preconceito. Logo, você é a sabedoria que terá 

que derrotar a ignorância dos outros. De certa forma, o que 

nós fãs esperávamos desde que sua história começou era que 

fosse você o pilar do fim da guerra, aquele que faria com que 

as raças parassem de guerrear entre si, tal como foi com 

Kinryuu. Sentimos que Tsubasa se prendia mais às questões 

dos habitantes de Gattai e suas peculiaridades do que a uma 

história de ação e combate, como foi com Kinryuu, escrito 

por Hoshi Nekoi. Então, pelo seu nome, esse deve ser seu 

destino. Autores de animes e mangás costumam a nomear 

seus protagonistas de acordo com suas missões e poderes! 

Todos olharam o Guardião de Suzaku, que encarava 

Lis com um misto de espanto e confusão. Era como se aquilo 

tudo confirmasse o que sempre desejou, como se finalmente 

tivesse certeza sobre seu destino. Primeiro Arashi, depois o 

Oráculo dos Aquaeternos e agora o significado de 

“Kurikara” naquele mundo. Sua missão verdadeira era 



começar retornando aos Fênix Negra e fazê-los parar de ferir 

aos Filhos-Puros, e depois, fosse lá como, unir a todos e dar 

fim àquela guerra, baseada no preconceito de uns contra os 

outros. Podia ver isso nas brigas tolas de Iruka e Riko, na 

ignorância por parte dos Kibou às crenças e tradições dos 

Aquaeternos, no desprezo que sentia dos próprios Fênix 

Negra para com os Filhos-Puros. Ele tinha agora uma missão 

semelhante a que Kinryuu tivera. Aquele era seu caminho, 

tudo agora fazia sentido e sentiu-se queimar por dentro, seus 

olhos brilhando por entender. Fosse lá como sua mãe 

conseguira aquele nome, o peso da responsabilidade não 

mais lhe assustava, pois tudo fazia parte dele, aquilo tudo era 

ele. 

— Cara, você começou a sorrir do nada — disse 

Iruka. 

— É porque tudo parece fazer sentido! Muito 

obrigado, Lis, Aika… não temo mais meu destino. 

— Que bom que vocês entenderam — disse Riko. — 

Eu não entendi nada, só um monte de nomes diferentes e 

algo bonitinho de sabedoria… 



Riram com o comentário de Riko, e Lis repetiu tudo 

mais uma vez até que compreendessem tantas informações 

ao mesmo tempo. Aika sentiu-se feliz por ver Kurikara tão 

empolgado e ainda mais feliz por ver todos satisfeitos com a 

presença de sua amiga. 

Antes de partirem, Lis pegou sua câmera digital e 

pediu para tirarem fotos. Quem explicou tudo foi a própria, 

que era muito melhor em traduzir as coisas para eles do que 

Aika. No final, todos se divertiram tirando selfies, curiosos 

em saber que aquelas imagens poderiam durar a vida toda. 

Kurikara foi quem mais se empolgou, e juntou-se às duas 

abrindo o máximo que podia as suas asas dentro do 

apartamento. 

Por fim, Aika levou-os de volta a Gattai. Ela, cansada 

de tantas emoções, acabou dormindo de imediato na mesma 

carruagem que Riko. O Guardião dormia com Iruka, que já 

roncava, enquanto ele mesmo brincava com Tsubomi e uma 

fitinha. Sorriu, satisfeito com as revelações sobre a origem 

do seu nome. Também sentia seus amigos mais confiantes 

quanto à sua decisão, deixando-o mais aliviado. Sempre 



amara seu nome. Era o seu maior laço com sua mãe. E rezou 

para ela antes de adormecer, tomado de gratidão.  



Capítulo 33 — Poder demais 

A comitiva chegou à cidade-fortaleza de madrugada, 

onde foram recebidos por soldados e pelo senhor daquelas 

terras. Por causa da escuridão e da neve, Aika mal pôde 

apreciar os detalhes do lugar, mas sabia que entraram por 

uma grande muralha localizada entre duas montanhas e que 

marcava um interposto entre as comunidades de Filhos-

Puros. Estavam agora na metade do caminho até a nação 

Kibou e depois seguiriam o caminho do rio Cauda de 

Dragão. 

Aika apreciou as acomodações simples, embora bem 

melhores do que uma carroça chacoalhante. Estava com 

tanto sono quando falou com os senhores bem-vestidos 

deles, todos com proteções de combate e a maioria lanceiros, 

que temeu ter sido muito indelicada. Mal deitou-se no quarto 

reservado para ela e adormeceu instantaneamente. 

Acordou de repente, sentindo Kurikara movendo-se 

com velocidade. Confusa, ergueu-se de súbito temendo que 

ele estivesse em perigo, até que ouviu-o rindo de sua 

preocupação e pedindo para encontrá-la em um grande salão, 



para que ele, Riko e Iruka pudessem avaliá-la para dar 

continuidade ao seu treinamento. 

Já acostumada com os servos daquele reino, pediu 

por uma capa para proteger-se das baixas temperaturas e um 

desjejum leve, sem carne. Vestiu as calças e botas que 

ganhara, de um couro de qualidade excepcional, e vestiu 

duas blusas de linho, uma sobre a outra. Deixou o quarto em 

silêncio depois de comer, respondendo as reverências dos 

servos e moradores em seus afazeres. Passou também por 

muitos soldados que a reverenciaram com certo temor, todos 

de olhos baixos e encolhidos. Podia sentir a desconfiança 

deles sobre ela e perguntou-se onde estava o respeito daquele 

povo com sua deusa, coisa que não havia entre os 

Aquaeternos.  

No caminho, não encontrou Hanako ou Inori, talvez 

ocupadas com outros assuntos ou repousando. Num 

determinado momento, seguindo a presença de Kurikara, 

pôde ver entre as janelas da fortaleza a neve caindo de 

manhã. A caminhada ajudou-a a despertar, e na entrada do 

salão pôde ouvir gritos de ataque; espantou-se quando 

percebeu que eram Kurikara e Riko digladiando-se. Ele, com 



uma espécie de shinai11, e ela, com um grosso bastão. Eles 

eram velozes, e Aika pôde constatar que Riko não usava nem 

um décimo de sua velocidade com ela quando treinavam, 

enquanto que com Kurikara ela dava tudo de si. O anime 

tornava as lutas dos dois algo belo com seus enquadramentos 

e cenas de voo, mas, ao vivo, parecia-lhe assustador. Sentia 

que Kurikara não tinha a menor intenção de facilitar, apesar 

de não utilizar seus poderes divinos. Sua maior surpresa foi 

conseguir ver, mesmo entre a velocidade de seus golpes e 

movimentos, que as asas dele estavam acorrentadas. 

— O que está havendo? — perguntou Aika a Iruka, 

temerosa ao ver aqueles dois lutando. Iruka sorriu 

despreocupado, aproximando-se com uma bebida 

fumegante. 

— Calma, menina! Eles cismaram de treinar assim 

desde os últimos acontecimentos! Não parece para você, mas 

Kurikara nunca terminou seu treinamento de combate e 

estratégia. Ele tem falhas em seus passos e no último 

 
11 Shinai é o nome dado a uma espada de bambu usada para a prática de 

artes-marciais como Kendo e Kenjutsu, para causar menos lesões ao 

adversário. 



encontro que tivemos com uma horda de onis, que tentou 

invadir e queimar algumas fazendas dos Seishins, aconteceu 

algo inédito. Fomos nos meter e vimos que eles não eram do 

Dokujuugumi, era um grupo diferente. Eles atiravam 

boleadeiras contra as asas do Kurikara! 

— Atiraram o quê? 

— É uma arma bem primitiva usada para caça, 

composta de bolas metálicas ou pedras arredondadas 

amarradas entre si por cordas, onde em cada uma das 

extremidades fica uma das bolas. Você joga nas pernas de 

um alvo, como um cavalo ou boi, ela se enrola e o animal cai 

sobre si. Eu nunca vi onis fazerem isso, mas eles começaram 

a lançar boleadeiras contra Kurikara e uma se agarrou à asa 

dele, fazendo-o cair. Se não fossem seus poderes de fogo, ele 

teria sido trucidado! 

— Mas os onis atacavam Fênix Negra com flechas, 

lanças ou bestas! Quando aprenderam isso? 

— Não sabemos! E como Kurikara perde o equilíbrio 

quando uma de suas asas é muito ferida, ou as duas, Riko 

está treinando ele para aprender a lutar no chão, sem 



depender delas. Ela já tinha pensado nisso quando aquele tal 

de Kinryuu quebrou a asa dele. 

— Talvez seja uma boa ideia… — interrompeu-se, 

pois viu as armas dos dois chocarem-se, um preso ao outro, 

tentando derrubarem-se à força. Viu a arma de Kurikara 

rachar. Ele então bradou, buscando energia dentro de si, e 

irrompeu com tudo contra Riko, prensando-a contra a parede 

num baque alto. 

— ISSO, GAROTO! — gritou Riko, sorrindo feroz, 

e os dois largaram as armas, arfando. Kurikara quase caiu 

para trás, cansado, e apoiou-se nos joelhos, sorrindo com o 

feito. — Viu? Não é tão difícil lutar em solo! 

— Mas é chato… Estou melhorando? 

— Sim, mas ainda tem muito a aprender. Agora, sua 

vez, Aika! Larga essa capa que é hora de suarmos um pouco. 

— Agora? 

— Mal viu os dois e já está tremendo na base! — 

Iruka deu um tapinha nas costas de Aika e a coitada avançou 

a passos curtos, jogando a capa de lado. Kurikara riu da cara 

de espanto dela e foi até Iruka, para que ele ajudasse a soltar 

as correntes de suas asas. Viu ele abri-las e relaxá-las, 



cobrindo-as em seguida com uma capa leve. Os dois 

começaram a beber algo enquanto ela caminhava para a 

morte. 

— Sério, você não cansa? Achei que ia querer um 

tempo depois disso tudo… — perguntou Aika. 

— Ainda não consegui fazer essa mulher cansar, mas 

um dia o farei — disse Kurikara, com um sorriso inocente, 

que desapareceu segundos depois. Ouviu na mesma hora os 

pensamentos de Aika e expressão foi transformada. — SUA 

PERVERTIDA! Eu não quis dizer isso! 

Aika já estava se contorcendo para não rir, as 

lágrimas brotando dos olhos, e Iruka abriu um largo sorriso, 

dobrando-se sobre a barriga ao gargalhar: 

— EU ENTENDI! HAHAHA! Por Kujira, Kurikara! 

Para de ser guloso! 

— Deuses… Riko, eu não… 

— Fica tranquilo. Aika, trinta flexões agora. 

— O QUÊ? 

— Se reclamar, serão cinquenta, sua idiota. Mais 

uma dessas e serão cem. Vamos ver se seu treinamento 

solitário te deu mais alguma resistência. Você já alongou o 



que tinha que alongar no caminho e se seu corpo anda tão 

aguçado quanto sua mente suja, você pode fazer isso. 

Kurikara concordou, estando com as bochechas e as 

pontas das orelhas coradas. Iruka chorava de rir, mas ele 

mesmo tentava se controlar com medo de Riko. Aika tratou 

de fazer os exercícios antes que apanhasse… 

*** 

 

O treinamento diário de Aika rendeu o que o pouco 

tempo que tiveram no verão anterior não fizera: bom 

condicionamento físico, mais resistência e mais foco. Ainda 

não era o bastante para tudo que precisava passar, contudo, 

não foi um tempo perdido. Kurikara não tinha certeza se 

Tôzen treinaria Aika e era complicado conversar com ele, 

por conta dos problemas que ele tinha que resolver como 

Líder dos Magos dos Kibou. Os três manteriam a rotina de 

treinamento dela, agora com menos pressa do que antes 

devido à maldição estar contida. 

Era preciso desenvolver a parte física de Aika, 

melhorar seu raciocínio e aprimorar seu controle sobre os 

poderes dos Deuses. Naquele primeiro dia marcado pelo 



cansaço dos viajantes, Riko deu a Aika alguns exercícios 

para avaliá-la e viu que ela tinha memorizado a maioria dos 

golpes. Claro, golpeava-a com mais violência devido à sua 

última atitude pervertida. Iruka, depois do almoço, desafiou 

a mente de Aika com exercícios de lógica e charadas, usando 

até mesmo jogos de encaixe que havia na fortaleza. Por 

último, ao cair da tarde, ela e Kurikara treinaram o controle 

de seus poderes. 

Sentindo-se feliz com o retorno da presença de 

Tamaryuu, Aika acabou se empolgando. Primeiro, mostrou 

a eles uma ideia de “fuga”: ela juntava três dedos de sua mão 

e os batia na conchinha em sequência, como uma chicotada, 

desaparecendo e reaparecendo onde quisesse, inclusive atrás 

deles. Deixando-os surpresos, mostrou que não precisava 

falar na posição que devia estar, apenas mentalizar, e assim 

ela treinou isso em pontos diferentes no salão. 

— Agora, eu sou tipo um mutante! Enquanto for a 

hora do portal, posso desaparecer e reaparecer onde eu 

quiser! 

Animada, mostrou ao trio uma série de ideias de 

ataques que deixou o grupo sem palavras: um em que traçava 



linhas de suas chamas roxas, que se expandiam à sua volta e 

rodopiavam para atingir inimigos. Outro em que ela dava um 

giro e as chamas roxas traçavam elipses de luz e voavam 

ainda mais longe, uma adaptação do golpe de Kurikara. E, 

por último, uma sequência estranha de golpes com a foice, 

meio inspirados no que Riko fazia com o bastão, mas que 

deixavam escapar mais de sua luz e energia purificadora das 

trevas. 

Quase não acreditaram: Aika havia criado golpes 

para si e até havia escolhido nomes, apesar de seu controle 

ainda ser falho. Um olhou para o outro enquanto a guardiã 

arfava no chão, abraçando a querida foice, seus dedos 

perambulando o cabo como se ainda não reconhecesse que a 

tinha de volta. 

Pouco depois, disseram que estavam impressionados, 

mas temerosos quanto ao uso excessivo daquilo. Proibiram-

na de repetir os golpes sem a supervisão deles, o que a 

desanimou de certa forma. Aika, na verdade, havia se 

inspirado em golpes e movimentos que havia visto em 

animes e games de RPG. Sua mente de desenhista era capaz 

de fazer uma chama roxa contornar o ar como um pincel 



sobre o papel, mesmo que isso demandasse muito controle. 

Todavia, eles queriam poupá-la do campo de batalha. Para 

não a deixar chateada com seu feito, Kurikara e Iruka 

prometeram que iriam treiná-la com o movimento de suas 

chamas e brumas. Isso era algo equivalente ao treinamento 

de um impuro quanto aos seus poderes, e os dois, mesmo 

sendo de raças diferentes, conversaram sobre os exercícios 

que podiam passar para ela. 

Mas havia uma coisa instigando a Guardiã, antes dar 

fim aos treinos do dia. Para a surpresa de Kurikara, ela queria 

que ele lançasse fogo sobre ela. 

— Aika, por que isso? 

— Houve um momento em que, quando estava presa 

naquele abismo e os Fênix Negra me perseguiram, eu 

consegui desviar as chamas deles com minha foice. 

— Isso é o que eu faço — disse Riko, séria. — O uso 

do deslocamento do ar para afastá-las de mim. 

— Não foi a mesma coisa. Eu acho que… bom, é 

complicado explicar, mas é uma teoria que me surgiu nesse 

tempo em que estive parada, relendo sobre sua história e 

observando pelas páginas de Tsubasa. Pensem. Tudo tem 



alma, do menor grão de areia ao maior ser vivo. Eu controlo 

o mundo dos mortos, consequentemente, afeto o mundo dos 

vivos, tanto que anulei a capacidade de Koji de usar magia. 

Quando eu fiz aquilo, interferi em algo que vai além do 

mundo dos mortos. Interferi na energia de vida que corre 

nele! Eu acho que, se eu posso anular o poder de um impuro, 

talvez eu também possa controlá-lo. Talvez eu possa 

manipular fogo, água, vento e terra! 

Os três emudeceram, encarando-se. Riko levantou os 

braços como quem admite uma derrota e recuou um passo, 

pois não tinha conhecimento para opinar. Iruka e Kurikara 

pensaram, com as testas franzidas. 

 

  



 



  



— Cara, isso faz sentido — disse Iruka. 

— Não sei. Seria poder demais na mão de um 

Guardião só. 

— E alguém pode mensurar os nossos poderes? — 

perguntou Aika. Havia euforia de sua parte, podiam ver pelo 

modo ansioso que batia o pé, e aquilo despertou estranheza 

nos três, acostumados a uma Aika pacífica, que nunca 

quisera entrar em combate ou adquirir mais poder. 

— Vejam bem, como isso não faria todo o sentido? 

— continuou Iruka. — Todos os Guardiões criam 

manifestações dos reinos. Você cria fogo, o do Kujira cria 

água e por aí vai. Mas o de Tamaryuu nada cria, só fica 

resolvendo e purificando coisas dos mortos. Não parece 

desequilibrado? 

— De jeito nenhum — disse Kurikara. — Cada um 

com sua função no mundo. A missão de Tamaryuu nunca foi 

criar, mas sim destruir. Ela é a morte, o fim. Aika ter a 

capacidade de controlar os reinos só faria sentido se fosse 

para lutar… 

— Ou proteger a natureza — interrompeu Aika. — 

Pensem só, na verdade, eu tenho poder sobre tudo em Gattai 



que tiver uma alma, logo, por que não poderia também fazer 

isso? E mais: sou a última escolhida! Os outros vêm e me 

ensinam tudo, fechando o ciclo. 

Aika imaginava que suas palavras chegariam aos 

ouvidos dos amigos como uma forma de empolgá-los, mas 

não foi o que aconteceu. Mal sabia ela que, de repente, havia 

plantado uma pequena semente de discórdia. 

Sentiu que houve algo estranho quando Kurikara se 

fechou para ela e voltou-se para os outros. Riko cruzou os 

braços e fechou a cara, o que normalmente não era bom sinal. 

Iruka, por sua vez, ficou coçando a barba sem parar. Aquilo 

causou uma estranha revolta no coração de Aika. Por que 

estavam assim? Por que recuaram dela? Vendo os três 

olhando-se e sacudindo as cabeças sem se falar, teve certeza 

de que conversavam através da pulseira. Uma conversa 

séria… e sem a presença dela. 

Pensou em manifestar-se, mas a surpresa e o 

descontentamento se abateram sobre sua garganta. Afinal, 

eram ou não amigos? 

Tsubomi chegou voando, descendo dos céus, e 

entrou no grande salão como gatinha, indo direto para 



Kurikara. Aika olhou para baixo, esperando de punhos 

cerrados. Ela não fazia parte do grupo oficialmente. Eram 

eles três e mais ela, sempre distante, porque os três se 

conheceram primeiro, por muito mais tempo, e ela caíra de 

paraquedas ali. Tal sentimento se apoderou dela de um jeito 

que sentiu que estava quase emanando seus poderes. 

Controlou-se e ergueu a cabeça, impaciente: 

— E então, qual o problema no que falei? 

— Espere, Aika — falou Riko, e Aika abaixou a 

cabeça para que não a mulher não visse a indignação no seu 

rosto. Menos de um minuto depois, Kurikara disse: 

— Aika, estamos com medo, por isso estamos 

debatendo. 

— Como assim? 

— Se o que você falou for verdade — continuou 

Iruka —, não temos a menor condição de te ajudar! Seus 

poderes estão aumentando muito rápido, mais rápido que os 

do Kurikara, talvez porque você, sem maldição nenhuma e 

com uma mente tão rápida, esteja atropelando as coisas. 

— Atropelando o quê? 



— Tudo tem um processo — falou Riko. — Tem que 

se começar de baixo para chegar ao topo de qualquer coisa. 

Tivemos que pular algumas etapas por conta do nosso medo 

de perder Kurikara, mas isso é ruim, é perigoso. Torna o 

guerreiro arrogante e precipitado. Há coisas que você não 

pode começar a fazer antes de ter cabeça para tal. 

— O que querem dizer? Que estou sendo arrogante 

em relação ao meu poder? 

— Exatamente. — A resposta seca de Kurikara foi 

como um soco. — Eu entendo como prodígio que também 

fui, meu orgulho em querer me provar entre os outros Fênix 

Negra, mesmo sendo mestiço, fez com que eu fizesse muitas 

coisas erradas. 

— Ah, qual é? 

— Sua atitude já mostra isso — disse Riko. — Não 

adianta recuar. 

— Nós nem provamos se minha teoria está certa e 

vocês já acham que eu vou começar a matar por aí? 

— Aika, acalme sua mente — rosnou Iruka. — Está 

perdendo o controle de novo. 



Rangendo os dentes, Aika tentou respirar fundo. 

Sentia-se muito ofendida. 

— Você quer poder, garota. Nós sentimos isso em 

você — disse Riko, e Aika percebeu que havia certo peso em 

sua voz. Aika quis rir, ouvir isso dela parecia uma piada, 

logo de quem treinou dia e noite buscando os mais vis 

recursos para se tornar a mais temida assassina de Fênix 

Negra de Gattai. 

Distraiu-se tanto em seus próprios pensamentos que 

não viu quando Iruka fez flutuar a neve para dentro do salão, 

transformando-a em água. O crepúsculo já tingia o topo das 

montanhas de rosa. Ele caminhou até a frente dela e com 

seus poderes, criou uma espécie de bacia de gelo e água aos 

seus pés. 

— Ao invés de testarmos com fogo, vamos usar água, 

que é menos mortal de início — ele disse. — Procure se 

lembrar daquele dia e experimente sentir a água, sem pressa. 

Lembre-se de dobrar-se com ela. 

Aika concordou com um aceno, tentando conter seu 

espírito inquieto. Primeiro, procurou absorver todas as 

sensações daquele líquido. Abrir-se para a água permitia que 



sentisse que ela vinha de longe, como se cada molécula 

viesse de um lugar diferente. A princípio, ficou tonta com a 

força que exerceu e teve dificuldade em trazer sua mente de 

volta. Amparando-se na foice, surpreendeu-se por Kurikara 

não ter vindo segurá-la ou mesmo voltar a ouvir seus 

pensamentos, permanecendo ao lado de Riko. Viu-os 

sentados lado a lado num banco cochichando entre si, de 

canto de olho, e algo nela despertou por acidente: ciúmes. 

Estapeou-se, para a surpresa de Iruka. Os outros 

também não entenderam. Aika ergueu a cabeça, a foice e 

girou-a, achando que ia mover o líquido. Nada mudou, e ela 

tentou continuar separando sua mente de seu coração. 

Conjurou suas brumas, deixando suas mãos luminosas em 

roxo, percorrendo-as sobre a água e ainda assim nada 

mudou.  

Começou a sentir raiva. Queria provar que estava 

certa, queria mostrar a eles que tudo que havia feito não fora 

mero golpe de sorte, um show de protagonismo. Muitos 

menos que estava corrompida, como Riko supôs. Estava até 

feliz de ter Kurikara afastado dela, concedendo-lhe um 



pouco de privacidade. Continuou tentando e mudando de 

estratégia sobre a água mais de uma vez. 

— Aika, é melhor parar. — Ouviu Iruka dizer. — 

Você está suando e sua pele está empalidecendo. Suas 

brumas estão perdendo a cor. 

— Espera, eu sei que consigo. 

— Podemos tentar outro dia. 

— Eu consigo! — insistiu. — Mas preciso sentir 

medo. 

— O quê? 

— Me ataque — disse Aika, afastando-se. — Eu 

preciso sentir que tem algo contra mim. Só assim que 

funciona, pelo menos agora. A calma não me ajuda em nada. 

Iruka olhou de esguelha para os dois mais distantes, 

como se esperasse por permissão. Riko foi quem assentiu, 

enquanto Kurikara permanecia com o semblante escurecido 

de preocupação. 

— Afaste-se mais, então. 

Aika recuou com a foice em punho e ficou na 

primeira posição de combate aprendida com Riko. Estava 

nitidamente cansada, mas havia certo fogo em seus olhos que 



Iruka não conhecia, e temeu aquilo. O que houve com a Aika 

doce e gentil que conheceram? 

Rezando a Kujira que ela estivesse se enganando e 

 que, talvez, a frustração da teoria de Aika mudasse as 

coisas, criou chicotes de água e desferiu-os sobre ela. Sabia 

que quando a atingisse, eles iriam se desfazer antes de 

machucá-la.  

Aika avançou com gritos de invocação de força, 

usando a foice para rebater os golpes. Mesmo sendo mais 

lento do que fazia normalmente, surpreenderam-se ao vê-la 

interceptar todos. Os cinco primeiros desfizeram-se e 

molharam-na, mas ela pouco se abateu. O problema foi no 

último golpe. 

Hanji, a foice de Aika, não ia conseguir impedir o 

chicote de ir direto contra sua face. Só que antes dele ordenar 

a água para retornar, Aika ergueu a mão luminosa e o chicote 

de água congelou no ar. 

Arregalaram os olhos: toda a água havia se 

transformado em um arco de gelo. A euforia de Aika por 

conseguir tal proeza foi tanta que ela perdeu o controle dos 



poderes. Ao baixar as mãos, o gelo se partiu em pedaços 

pontiagudos que voaram de volta para Iruka. 

Em uma reação instintiva, Kurikara pulou e conjurou 

fogo contra eles, mas o poder de Aika era tanto que até as 

chamas de Kurikara se desfizeram antes de atingir os 

pedaços, como se atingissem uma barreira, e Iruka precisou 

atirar-se para o outro lado do salão, rolando e desviando. Os 

pedaços cravaram-se nas paredes e colunas, perfurando-as 

como lâminas afiadas. 

O espanto no olhar dos três sobre Aika foi pior do 

que qualquer bronca. Tinha poder sobre o fogo de Kurikara. 

Ela era a mais poderosa dos Guardiões.  

Caiu de joelhos, em choque. Ela podia ter matado 

Iruka. 

 

*** 

A certeza de que podia ter ferido seu amigo 

desesperou Aika de tal maneira que ela desatou a chorar e 

não parou. Nem mesmo com Iruka abraçando-a, nem mesmo 

com ele e Kurikara repetindo que aquilo era comum, que os 



impuros viviam se machucando ou errando seus golpes 

durante seus treinamentos; nada disso a acalmou.  

Deram por encerrado o treinamento e foram juntos 

para o quarto que ela dividia com Riko. Estava tão apavorada 

que recusou a janta. Riko então, sentou-se na cama e segurou 

seu ombro: 

— Acorda, garota! Ninguém se feriu! Ninguém vai 

parar de te treinar por causa disso. Todo mundo se machuca 

treinando! 

— Eu não posso controlar isso tudo… 

— Você AINDA não pode. Por isso estamos aqui! 

Levanta essa cabeça! Iruka já aceitou as desculpas, vida que 

segue. Não posso treinar um cãozinho acuado! 

Mais lágrimas começaram a cair, e sentiu-se tomada 

de vergonha. Viu de relance Riko erguer-se e ir para o outro 

canto do quarto. Ouviu cochichos, sem prestar atenção nas 

palavras, sem prestar atenção em nada. 

— Quer ir para casa? — perguntou Kurikara, com 

gentileza, tomando sua mão. — Lá você pode dormir 

melhor. Amanhã damos um jeito nisso juntos, está bem? 



Aika apenas sacudiu a cabeça, afastando-se dele, e 

deu os toques na conchinha. Ao surgir em seu apartamento, 

deu de cara com Lis, que estava montando uma caixinha de 

primeiros socorros. Assustou-se com o surgimento da amiga, 

mas assustou-se mais ainda ao vê-la chorando. Com um 

cobertor, enrolou Aika em seus braços. Ela chorou quase por 

uma hora antes de dormir. 

  



Capítulo 34 — Vontade divina 

Lis embalou Aika até que ela dormisse e passou a 

noite no apartamento com ela. De manhã, trocaram poucas 

palavras e ela deixou o desjejum pronto, caso Aika fosse 

para escola. A Guardiã devorou tudo refletindo sobre o dia 

anterior. Seu ataque de pânico teve uma razão muito simples: 

Aika reagiu como Kurikara no dia em que a maldição o fez 

ferir aqueles que ele amava. Sua mente recordou-se da 

terrível sensação do demônio, de todas as vidas 

estraçalhadas pelas mãos e da tortura que a maldição a 

causara. Temeu seu poder, temeu perder seu amigo, temeu a 

falta de controle que tinha e poderia colocar tudo a perder e, 

por mais que tentasse se acalmar, não conseguia. Sentia-se 

pior por não ter conseguido controlar seus medos na frente 

deles. Decepcionou seus mestres e isso era doloroso; estava 

tomada de vergonha. 

Agora, duvidava se ela deveria continuar como 

Guardiã. Faltava-lhe maturidade, faltava-lhe força e 

conhecimento. Talvez Tôzen estivesse certo e ela devesse 

repassá-los para Inori, mesmo não sabendo como… 



Contudo, ela sabia que ninguém cuidaria de Kurikara como 

ela. Perguntava-se se estaria sendo egoísta. 

Foi para escola a passos lentos e vez por outra, Lis 

lhe mandava uma mensagem de texto pedindo notícias. Aika 

não deixou de responder nenhuma. As horas passaram 

voando com mais um dia de provas, embora tenha se saído 

melhor do que esperava. Os membros do clube perceberam 

seu abatimento e não disseram mais nada quanto ao seu 

sumiço. E no final do dia, Aika surpreendeu-se ao encontrar 

em sua bolsa um pedaço de papel com um desenho em chibi, 

que reconheceu ser ela. Tinha escrito: “Espero que esteja 

tudo bem, Makoto”. Riu, sentindo-se boba e feliz com aquele 

bilhetinho. 

No entanto, ao conferir suas notas em uma tabela, 

percebeu um erro de um dos professores. Havia recebido 

pontos a mais do que devia na matéria de Inglês. Tinha 

certeza que passaria bem, mas não com tantos pontos e por 

isso o procurou em sua sala. 

— Com licença, professor Tanaka — chamou Aika, 

de forma educada ao entrar. — Acho que há um erro em 

minha nota final. O senhor me deu pontos a mais. 



— Oh, verdade? — disse o professor, esfregando a 

testa. Ele conferia seus papéis enquanto Aika esperava, com 

certa impaciência. — Tudo bem, pode ficar com eles. Você 

tem sido uma ótima aluna. 

Aika torceu o nariz, principalmente para o sorriso 

dele.  

— Com todo o respeito, não gostaria de ficar com 

algo que não me pertence. 

— Você é muito honesta, Aika. Mas não precisa se 

preocupar, considere um presente. 

Aika não gostava de ser chamada de Akatsuki, mas 

sabia que, dos professores, não era nada formal ser chamada 

por seu nome. Estando sozinha naquela sala, sentiu-se ainda 

mais desconfortável. Não gostou daquela aproximação e, 

nervosa, acabou decidindo por confrontá-lo. 

— Professor, por favor, mude minha nota. 

— Você pode precisar depois, já que tem andado tão 

ocupada com trabalho, faltando por estar doente… 

— Não importa. Não quero dever nada ao senhor. 

Ele percebeu a irritação de Aika e virou-se na 

cadeira, olhando para a janela. 



— Aika, poderia fechar a porta? Gostaria de 

conversar a sós contigo. 

— Não farei isso. 

Tanaka suspirou antes de continuar. 

— Você se acostumou a esperar o pior das pessoas… 

Não quero lhe fazer mal. Sei que está usando o portal do farol 

e por isso estou querendo ajudá-la. 

Aika retesou-se. Ele a encarou de volta, de olhos 

semicerrados atrás das lentes dos óculos. Entendeu aquilo 

como um sinal e fechou a porta, sentando-se na cadeira de 

frente a ele. 

— Parece prestes a me atacar com essa expressão. 

— Se for preciso — disse Aika, num quase blefe. 

Mesmo sabendo de seu treinamento, mil coisas das piores 

possíveis passaram pela sua cabeça naquele instante. Temia 

ser chantageada, temia o que ele queria a partir dali. Sua 

mente quase voou de novo antes de Tanaka continuar. 

— Ouvi dizer que seu país sofre com muita violência 

e insegurança, deveria esperar que agisse assim. Peço 

desculpas. Acontece que minha família é uma das mais 

antigas dessa cidade. Sou uma exceção deles que decidiu se 



tornar professor e não um dos monges que protege o farol. 

— Ele sorriu ao ver Aika arregalando os olhos. — Sinto 

muito que esteja descobrindo isso dessa maneira, mas desde 

o verão passado que soubemos que você havia conseguido 

abrir o portal. Seu sumiço repentino, seu corpo ferido… me 

contaram que alguém entrou correndo no farol com flores e 

não reapareceu. Confesso, no entanto, que não esperava que 

fosse uma estrangeira capaz de despertar o antigo Mon-en… 

— Por isso me interrogou naquele dia… Não estava 

preocupado com meu desempenho. Por que quer me ajudar? 

— Bom, eu amo Namimeido, mas sei que esta cidade 

é afetada por problemas diversos. Os monges tentam há anos 

purificar os espíritos que assombram o farol e seus 

habitantes, sem sucesso. E de repente, alguém consegue 

superá-los e despertar seu poder… não vou mentir, eu tenho 

medo de se repetir a tragédia de séculos atrás. E como minha 

família cuida disso há gerações, decidimos observá-la. 

— Por que os monges não falaram comigo 

pessoalmente? 



Tanaka ajeitou-se sobre a mesa, apoiando os 

cotovelos e juntando suas mãos. Nunca Aika o havia visto 

tão sério: 

— Porque não sabemos o quanto podemos conversar 

contigo sem enfurecer o deus de Namimeido. Não sei se 

estou te colocando em perigo neste momento. Mas preferi 

arriscar… Antes, muitos outros tentaram despertá-lo em vão, 

o que fez com que a lenda perdesse credibilidade. Outros 

tiveram seus desejos atendidos e usufruíram de seus poderes 

de “teletransporte”. Observamos todos atentamente… e 

quase nenhum deles voltou vivo. 

Aika torceu o nariz ao ouvir isso. 

— Percebemos que, mesmo que aquelas pessoas 

tivessem recebido a dádiva para fins benignos, parecia que, 

com o tempo, seus corações tornavam-se obscuros. E qual a 

principal coisa que pode causar essa transformação em 

alguém? 

Aika não precisou de muito tempo para encontrar a 

resposta. 

— Poder. 



— Exatamente. O poder em excesso cega o 

indivíduo, transforma grandes heróis em grandes ditadores. 

A história de diversas nações do mundo está aí para provar. 

— Mas eu não quero usar o Mon-en para benefício 

próprio. — Aika segurou a conchinha antes de continuar, 

temendo falar demais: — Eu… eu pedi ao Mon-en seu poder 

para salvar uma pessoa querida. Não quero usá-lo para fazer 

mal a ninguém. Mesmo o pessoal daqui não gostando de 

mim, não pretendo me vingar deles. 

Tanaka relaxou os ombros em seguida. 

— Sinto que você é uma boa pessoa, mas pessoas 

mudam. Ainda mais quando elas passam por grandes doses 

de sofrimento. Pelo pouco que sei sobre você, sei que já 

sofreu bastante antes mesmo de vir para cá… 

Tanaka pegou um tablet em uma gaveta, deu alguns 

cliques na tela e virou-a para Aika. Ela quase recuou na 

cadeira. Era uma reportagem de um site brasileiro, traduzida 

por um plugin, onde via-se a foto de uma garotinha em uma 

maca com seu ombro direito sangrando muito, cercada por 

três cosplayers. Um era de Lis, como Rie, e os outros dois se 

recordava de estarem próximos e ajudá-la naquele confronto. 



A reportagem falava da violência no país e tinha ali seu 

nome, como mais uma das vítimas de confrontos entre 

polícias e traficantes. 

Suspirou, rindo de nervoso, e jogou sua franja para 

trás. 

— Por que está rindo? 

— É que isso parece até anime ou filme de ação… 

estou sendo investigada e vigiada. Só falta mesmo ter o 

governo metido nisso! 

— Não é para tanto. Desculpe se isto está te 

assustando, mas é dever de minha família investigar quem 

tem acesso ao farol. Quando soube de sua história, a primeira 

coisa que imaginei é que usaria o farol para ver sua família. 

— Não quero envolvê-los nisso. Estou sozinha nessa 

e para onde vou, ninguém sabe que sou daqui. Além disso, 

estou em débito com o Mon-en. Ele queria até que eu fizesse 

algo pelos habitantes daqui, mas não descobri o que ele quer 

ainda. 

— Posso saber para onde vai? 



— Não posso te dizer… seria perigoso para mim e… 

é bem confuso, na verdade. Mas eu sei da responsabilidade 

que ganhei. Não farei nada de errado. 

— Fico feliz que esteja tão séria quanto à sua dádiva 

e não vê o dom do Mon-en de forma leviana. Por isso, peço 

que aceite minha ajuda no que precisar, sei que a escola está 

sendo difícil. Nós realmente não queremos lhe fazer mal e 

nem pretendo usar isso contra você. 

O sorriso dele não relaxou Aika. 

— O senhor não pode me ajudar sem causar 

desconfiança. 

— Na verdade, tenho tentado ajudá-la tentando 

desfazer o preconceito em cima de você, mesmo com as 

últimas notícias. A maioria dos professores continua a temer 

que você seja uma delinquente e suas faltas agravaram 

isso… 

— Mer… quer dizer, poxa… tenho faltado para 

justamente ajudar aquela pessoa! 

— Não precisa entrar em detalhes. É muito nobre de 

sua parte usar a dádiva para ajudar alguém… como seu tal 

amigo estrangeiro que quase se afogou… — O nariz torcido 



de Aika fez com que o professor risse, deixando-a 

desconcertada. — Muito bem, vou parar de me intrometer. 

Apenas saiba que pode contar comigo. Se tiver problemas 

com os espíritos, também pode ir até o santuário, dizer que é 

minha aluna e os monges te ajudarão. Não sei até onde o 

Mon-en a permite falar, mas saiba que não está sozinha. 

— Ok… Agradeço pela ajuda. 

Ele levantou-se para levá-la até a porta, e Aika o 

seguiu ainda ressabiada. 

— Apenas não se esqueça de manter seu coração em 

equilíbrio. Preserve a sua paz interior, evite agir de forma 

precipitada. Vi que medita na praia e isso é ótimo, o silêncio 

interno nos ajuda a tomar decisões. E quanto à forma com a 

qual é tratada, não se preocupe quanto aos professores, estou 

quase dobrando-os a seu favor. Você é jovem, Aika, sei que 

já viu e viveu muitas coisas ruins, mas não deixe que elas te 

ceguem para as coisas boas. Se você estudou por curiosidade 

as práticas espirituais do Oriente, deve já ter ouvido falar 

que, na maioria delas, o universo nada mais é do que um 

espelho de nós mesmos. Reflita sobre isso. 



Por fim, Aika despediu-se dele e caminhou pelos 

corredores tentando digerir tudo que ouviu, chegando a 

sentir dor de cabeça. Estivera tão preocupada com algum 

tipo de conflito que nem percebeu que, da mesma gaveta de 

onde o professor tirou o tablet, havia uma revista onde era 

publicado Suzaku no Shounen Kurikara, com o atual arco 

onde “Aiko” estava presente. 

 

*** 

 

Saiu do colégio sem saber se estava feliz por ter mais 

uma ajuda ou preocupada por estar sendo vigiada.  

— Onde fui amarrar minha mula? Além de ter que 

lidar com todo o poder de Tamaryuu, agora parece que 

minha responsabilidade com o Mon-en é ainda maior… 

merda… 

Não sentiu Kurikara chamá-la e preferiu assim. 

Censurou-se, sentindo-se ridícula. Até mesmo Lis dissera 

que ela tinha que voltar. Porém, seu espírito estava 

desestabilizado. A vigilância de Tanaka e os monges, os 



poderes que não podia controlar… tinha quase certeza de 

que Gattai e Namimeido tinham alguma ligação.  

Interrompeu suas indagações ao chegar ao trabalho, 

tendo que pedir demissão a contragosto porque não queria 

deixar sua patroa sozinha. A vovó parecia esperar por isso, 

disse para que não se preocupasse e desejou-lhe boa sorte. 

Aika prometeu achar alguém para pôr em seu lugar e disse 

que continuaria indo se fosse preciso. Sentiu que não ia 

perder sua amizade e isso a acalmou por hora. 

Caminhou até a praia de Namimeido sem um rumo 

certo. Sabia que Lis chegaria mais tarde e decidiu tentar 

meditar um pouco com o som das ondas. Não se sentia à 

vontade para voltar e encarar os outros. Pensou em seguir o 

conselho de Tanaka, tentando silenciar sua mente inquieta. 

Quando seus pés afundaram na areia, conjurou Hanji. Não 

havia ninguém por perto, pois era inverno, e o vento estava 

gelado com o mar agitado.  

De repente, sentiu uma presença e voltou-se para o 

farol antigo. O céu estava quase escuro, mal podendo ver o 

que havia por lá iluminado pelas fracas luzes de postes. A 



presença vinha de dentro dele, deixando uma assinatura 

infeliz. 

Recordou-se então de quem era: Yui, a fantasma que 

assombrava a entrada, carregando o bebê que não parava de 

chorar. Era com seus poderes que queria libertá-la, mas não 

conseguira na época por culpa do cansaço de Gattai e depois, 

pela falta dos poderes durante o outono. Observando-a na 

entrada do farol, aquela silhueta azulada e sem rosto, acabou 

se lembrando de Sayuri, que se tornou sua amiga. Ela a 

libertara também, dissera que Aika era forte.  

— Sayuri… Não é possível, não pode ter sido um 

erro ser escolhida por Tamaryuu!  

Antes de qualquer coisa, precisava ir até a fantasma 

e resolver aquilo. Não somente porque precisava provar a si 

mesma que não era perigosa, mas porque ela queria ajudá-la 

desde que ouvira falar de sua história. Caminhou pela areia, 

onde a água gelada estremecia até seus ossos quando tocava 

seus pés descalços. Como uma vez havia aprendido, tentou 

respirar com o som das ondas do mar para acalmar seu 

coração ferido, deixando-se aliviar o peso de seus erros ao 



caminhar. Quando ficou a dez passos do fantasma da mulher 

e seu bebê que chorava, invocou seu poder com cautela: 

— Revele-se! — gritou, de mãos fechadas com a 

foice entre elas. 

Para sua surpresa, ela não viu nada. Não havia 

qualquer fio da vida, qualquer coisa que pudesse cortar a 

amarra daqueles espíritos neste mundo. 

Mas, é claro, como podia ser tão tola? A mulher era 

da Terra! Seus poderes eram de Gattai, logo, não tinha força 

ali. Seus poderes não podiam salvá-los. Uma névoa longa e 

branca se estendeu de sua boca, frustrada. Por que tudo tinha 

que ser tão difícil? 

— Desculpe… Eu não posso… merda… eu não 

posso ajudá-la. 

A presença nada disse, mas Aika sentiu o ar mais 

morno. Ergueu os olhos e teve a sensação de que ela também 

chorava. Tomada de indignação, avançou com passos largos, 

pensando no que poderia fazer. Chegando na entrada, Yui 

desapareceu. Entrando pedindo licença, Aika reencontrou os 

restos de mais um ritual inacabado: o triângulo de areia e as 

três velas em cada ponta, onde os moradores atormentavam 



o espírito do amor de Yui. Sentindo o peito queimar com 

aquela injúria, teve uma espécie de ideia. As pessoas o 

invocavam pedindo informações. Ela então o invocaria para 

outra coisa. 

Procurou em todos os balcões e dispensas 

empoeiradas alguma caixa de fósforos. Acabou encontrando 

um no chão, um pouco afastado e caído embaixo de uma 

cadeira quebrada. Alguém deve tê-lo perdido ao ver o 

fantasma de Yui. Sem pensar duas vezes, acendeu as velas e 

chamou o nome do guerreiro Akio, três vezes. 

Ao terminar de dizer o último nome, sua garganta 

fechou com o cheiro de carne queimada, de enxofre e de 

carvão. Quase perdeu o equilíbrio, arrepiada com a presença 

sinistra que surgiu atrás dela. Era pesada, escura e, pelo que 

podia sentir, cansada, como se o tempo pesasse toneladas. A 

lenda dizia que não se podia olhar para ele, mas Aika não se 

importou. Virou-se para o ser, enchendo-se de coragem, e 

deu de encontro com um homem baixo, de roupas e 

armadura antigas, muito ferido e queimado. As paredes 

ficaram vermelhas, como se uma luz maligna tivesse se 

apoderado dele. Seu rosto tinha um grande e profundo corte 



no lugar em que deveria haver os olhos, e sangue escorria da 

fenda vermelha. Aika estremeceu, mas não se sentiu enjoada 

dessa vez. A presença dele não era como a de um demônio, 

era somente um fantasma atormentado. 

— Akio, meu desejo é que se liberte e encontre Yui, 

que está aqui, neste templo! 

O homem abriu a boca, surpreso. Aika perguntou-se 

como que ninguém nunca lhe desejara a libertação e como 

que as pessoas podiam ser tão cruéis em usá-lo. 

— Se não consegue vê-la, ouça o bebê. Ele está 

chorando pelo pai! Estão aqui dentro, perto de nós dois. 

Posso segurar sua mão e levá-lo até ela! 

Apesar de falar com firmeza, não conseguia entender 

o que estava acontecendo. Akio parecia atordoado, sem 

saber o que fazer. De repente, percebeu que ele estava 

chorando, mas tiraram-lhe o direito de ter lágrimas. Sentiu 

também Yui atrás dela. E por mais que insistisse, um não 

conseguia nem ver nem tocar o outro. 

— Merda, o que está faltando? O desejo dos dois era 

se encontrar. Será que há uma barreira? Não consigo sentir 

mais nada… 



Foi então que viu algo que saía da barriga de Akio: 

um fio da vida que corria para longe, para o interior do farol. 

Estava distorcido e tremeluzia, como eram os fios das almas 

presas à maldição do Kurikara antes de libertá-las. 

— Você não é da Terra! É de Gattai! 

Ao ouvir aquela última palavra, o homem engasgou 

e caiu de joelhos diante dela, suas mãos geladas agarrando-

se aos pés. Ele falou palavras desconexas, implorando algo 

numa espécie de japonês muito, muito antigo. 

— Mas…, mas… o senhor é de onde? Da Nação 

Kibou ou dos Seishins? É do Leste, do Sul…? 

Akio apenas tremia e soluçava, seu rosto contorcido 

numa súplica. Yui começou a chorar, e o bebê se calou. Aika, 

lembrando-se do que aprendera com Arashi, ergueu suas 

brumas com um pouco de dificuldade e elas espalharam-se, 

aliviando o ambiente atormentado. Abaixou-se e tocou a 

cabeça do homem, fazendo sua aparência doentia e ferida 

retornar aos poucos ao que era antes, como fizera com 

Sayuri. Orando, ela segurou suas mãos e ergueu-o, vendo-o 

acalmar-se, mas ainda cambalear de confusão, como se 



estivesse emocionado. Começou a compreender o que ele 

dizia, não em palavras, mas através dos seus poderes: 

— Shaykan… eu preciso voltar para Shaykan… Mas 

Yui… 

Com seu poder fortalecendo o espírito, Yui 

conseguiu se aproximar e ela viu-a tocar a face de seu 

companheiro. O bebê sorriu de alegria e a mulher o abraçou, 

os dois chorando e tremendo ao se reencontrarem. Aika, ao 

entender o que estava havendo, sentiu seu coração partido: 

— Se eu te libertar e te levar para Shaykan em Gattai, 

seu espírito será separado dela! 

Ele assentiu e sua voz deixou a boca em um choro 

entrecortado. Aika viu-se perdida, sem saber o que falar. 

Tapou a boca, apertando a foice. Para qual deus em seu 

mundo clamaria? O que poderia fazer? Era lógico libertar 

Akio, mas e quanto a Yui e seu bebê? 

— Akio, Yui… me perdoem! Mas… eu não sei… 

Como Guardiã de Tamaryuu, eu só posso cuidar do espírito 

de Akio! 



— Guardiã! — Akio falou, agora mais devagar, com 

dificuldade e tremendo nas palavras. — Ryuuma, Guardiã? 

Mas… você está viva? 

Aika apertou os lábios, confusa, até que se deu conta 

que não sabia o nome de nenhum Guardião. Por que nunca 

percebeu isso? Mostrou a foice e apontou o símbolo na testa: 

— Sou Aika, a sext… a nova Guardiã de Gattai, 

escolhida há poucos meses. O que houve com essa Ryuuma? 

— Então a mataram… Mataram a pobre menina! — 

exclamou. — Traidora, eles disseram! Mas eu a vi! Era boa, 

era uma boa menina! Ela e todos os seus companheiros… 

todos os cinco… — O homem cobriu o rosto com as mãos, 

tremendo. Achando que aquilo fazia-o mais mal ainda, 

vendo Yui olhando para ela com seu verdadeiro rosto, temeu 

continuar perguntando. Foi quando Yui falou, pela primeira 

vez: 

— Os deuses do mundo dele abandonaram seus 

escolhidos em Gattai… dizem que foram mortos e aquela 

terra linda foi devastada! A população guerreou, dividida. 

Então alguns senhores tentaram usar os portais para deixar 

Gattai, que virou um caos, para invadirem meu mundo. 



Sabiam que erámos noivos e nos usaram. Com os Guardiões 

mortos, ninguém pôde nos proteger! 

O estômago de Aika gelou. De qual geração eles 

estavam falando?  

— Akio… você sabe… algo sobre o filho dos 

Guardiões de Suzaku e Tamaryuu? 

O homem deu um soco no ar, perturbado: 

— A pobre criança! Chamaram-na de maldição! Eles 

não sabiam, não sabiam! Falaram de uma raça nova, de 

matar, mas Ryuuma era boa! Ryuuma protegeu meu povo, 

nunca nos trairia! Mas os malditos queriam os poderes dos 

deuses! Pobre Ryuuma! Pobre Akihiko! A criança acabou 

nascendo com aquelas asas e todos enlouqueceram! Tão 

jovens, tão bons! Nossos heróis! Nossos amigos… 

Percebendo que aquilo realmente o fazia mal, Aika 

decidiu que libertá-lo era mais importante que obter 

respostas. Algo muito ruim acontecera àqueles dois. 

— Akio, me perdoe, mas seu espírito precisa 

repousar. Gattai ficará bem, os deuses escolheram novos 

Guardiões. Ainda há esperança. 

— Mas e Yui? Se eu for… nós dois… 



— Rezarei a todos os deuses que existirem, mas, por 

favor, salve meu amor! — disse Yui. — Mesmo que não 

possamos ficar juntos… ele não merece mais ser perturbado! 

Posso encontrar meus deuses, mas ele não pode sem ajuda 

de um Guardião de Tamaryuu! É um milagre você ter vindo! 

Aika assentiu, sentindo o rosto inchado de tristeza. 

Sustentando-os, viu os dois se abraçarem uma última vez, o 

guerreiro acariciar seu filho e beijá-lo. Recitou as palavras 

necessárias, enquanto a pobre Yui tapava a boca para segurar 

o pranto. Aquela despedida era cruel, mas aquele mundo o 

fazia mal, Akio precisava retornar para as mãos de 

Tamaryuu. Ela sentia que podia fazê-lo dali mesmo, com o 

portal aberto. 

— Promete que cuidará dela? — perguntou o 

soldado. 

— Farei o que for possível! — respondeu, e o homem 

assentiu para que ela desse prosseguimento ao ritual. Aika 

então ergueu a foice, invocou o golpe Hanketsu e partiu o fio 

de Akio. 

  



 



  



O cômodo foi iluminado pela luz roxa de Tamaryuu. 

O ar foi purificado, e Aika tomou a hitodama12 de Akio entre 

os dedos, rezou ao Mon-en e a Tamaryuu para que, através 

dela, o acolhessem. Foi fechando as mãos, envolta de luz, e 

sentiu a presença de Tamaryuu consigo. Erguendo a chama 

até o pescoço, percebeu o portal se abrir para ela e em algum 

lugar de Gattai, Aika levou a alma de Akio até o chão, em 

direção à sua libertação. 

Encerrou o ritual e reapareceu na frente do fantasma 

de Yui, que chorava segurando o bebê, quieto dessa vez. 

Cansada e confusa, ela quis abraçar a mulher, quis ao menos 

ter aprendido alguma oração xintoísta, qualquer coisa para 

acalmá-la, mas seu coração parecia incapaz de aceitar 

religião alguma. Sabia mais do mundo espiritual de Gattai 

que de qualquer religião ou crença da Terra. Que deus 

poderia acolhê-la? Para quem oraria? Deveria buscar a ajuda 

dos monges? 

 
12 Hitodama (人魂) é o nome que se dá à alma quando sai do corpo 

assim que uma pessoa morre, de acordo com a mitologia japonesa, e 

assume a forma de uma bola de luz que muito se assemelha a uma 

chama. É a união das palavras japonesas hito (humano) e tama (alma). 



Antes que pudesse agir, algo inesperado aconteceu: 

Aika perdeu a força das pernas e caiu. Seu corpo não 

aguentou o fluxo contínuo de poder por tanto tempo e perdeu 

a consciência. 

Foi a brisa gélida do mar que despertou Aika, sabe-

se lá quanto tempo depois. Seus músculos doíam como no 

dia que retornara a Gattai e estranhou sentir o toque gélido 

das ondas contra suas pernas e maciez da areia. O céu escuro 

e nublado fez Aika assustar-se, pois era para ver o teto do 

primeiro andar do farol. Um estranho cheiro se sobrepôs ao 

ar salgado e, quando virou sua cabeça pesada de lado, viu 

fogo saindo das portas e janelas do Mon-en. 

Quase gritou. Como havia sido estúpida! Havia 

deixado as velas acesas! Erguendo-se com dificuldade, 

procurou pelo pequeno celular e ligou para o corpo de 

bombeiros. As chamas pareciam ter ido até o segundo andar 

e mentiu para o atendente dizendo que via apenas a fumaça. 

Quando desligou, sentiu a presença do deus do Mon-en 

através da força do vento: 

— Você cumpriu a sua parte em nosso acordo, agora 

não me deves nada, podendo prosseguir com sua missão em 



Gattai. Reflita sobre o que viu e ouviu, há ainda muita coisa 

a resolver. Quanto a Yui, acalme seu coração. Vendo o 

espírito do companheiro partir para seu mundo original, ela 

pôde seguir em paz com sua criança.  

A Guardiã sorriu e suspirou para o céu, aliviada. 

Então, sua moeda de troca com ele era a libertação dos dois, 

acusados injustamente pela destruição da cidade séculos 

atrás. Talvez, aquele fogo fosse da própria vontade do farol, 

para que ninguém mais fosse ali atormentá-lo.  

— Então, o Mon-en já esperava que eu fosse 

escolhida de Tamaryuu! 

Sentiu o toque distante da mente de Kurikara, 

preocupado. Aika, eufórica com tudo que viu e ouviu, 

contou-lhe rapidamente sobre o que houvera, mas não podia 

partir sem dar uma satisfação para Lis. Ligou para ela 

informando o que houvera, e sua amiga ficou feliz ao vê-la 

animada, desejando-lhe um bom retorno a Gattai. Aika deu 

os três toques em sua conchinha, transportando-se para seu 

quarto na fortaleza. 

 

*** 



— E aí acho que a própria Yui que me tirou do fogo! 

Não senti mais a presença dela. Só que tem mais! Acho que 

há almas de soldados por lá, soldados de Gattai, por isso que 

têm acontecido umas coisas estranhas na cidade. Coisas 

caindo, acidentes sem motivo… eu acho que eles estão 

reagindo à minha presença! Tenho que conseguir 

administrar meus poderes para libertar todo mundo! Talvez, 

dependendo do estado deles, possamos saber mais sobre a 

ligação da Terra com Gattai! Não é possível! Nossos povos 

estão misturados! Yui falou no plural: portais de Gattai para 

Terra! E como é que ninguém me ensinou o nome dos 

Guardiões? Quem foram Ryuma e Akihiko? Por que Akio 

os idolatrava e hoje todo mundo odeia os Guardiões? Ele 

falou como se os dois não esperassem que nascesse um Fênix 

Negra! 

Quando Aika começou a falar, não parou mais, nem 

com o espanto estampado nos olhos de seus amigos — 

menos de Tsubomi, que brincava com um rato num canto. 

Ao terminar, parecia um cão depois de perseguir um gato, 

arfando de tão eufórica que ficou. 

— Desculpem-me… falei muito rápido? 



— Falou… mas acho que entendemos, não é, 

pessoal? — perguntou Iruka, que até tinha perdido a cor do 

rosto, tamanha era sua surpresa com o relato de Aika. 

— A garota sai daqui parecendo que nunca mais ia 

voltar e retorna com informações mais loucas do que 

nunca… — comentou Riko, com um sorriso meio aliviado, 

meio zangado, puxando uma cadeira para sentar. — Nunca, 

nem nas canções mais velhas que ouvi, havia algo sobre 

convivermos com seres de outro mundo. E você, cansada de 

um rigoroso treinamento, ainda vai libertar um espírito 

sozinha. O que é que eu faço com você? 

— Eu sei… eu perdi a cabeça… 

— Você AINDA não perdeu a cabeça. Tem que parar 

de ser tão imprudente! 

Aika baixou os olhos, sentindo de relance o olhar 

preocupado de Kurikara, pela primeira vez de braços 

cruzados para ela. 

— Deixei-me abater pelo medo. Sinto muito. Isso 

não irá se repetir. 

— Ah, por mim está perdoada! — Suspirou Iruka. — 

E vocês? 



— Perdoo só depois de vê-la com dois palmos de 

língua para fora, executando vinte repetições da sequência 

de golpes com a foice e cinco do kata do leste — bufou Riko. 

Aika sorriu, estava perdoada. 

— Mas não sei quanto as coisas que o professor 

Tanaka disse… talvez ele temesse que eu estivesse 

prejudicando os espíritos.  

— Bom, pelo que você disse para nós, você acabou 

facilitando o trabalho desses tais monges de seu mundo — 

disse Iruka. 

— É verdade. Agora tenho mais trabalho a fazer. 

Talvez, libertando os espíritos, eu consiga diminuir todos os 

problemas de Namimeido e o ódio de seus habitantes. 

Sentou-se na cama, cansada, esperando algo de 

Kurikara, ainda de braços cruzados. Uma asa sua esticava-se 

sobre a colcha e outra arrastava-se no chão, ambas mal 

cobertas por sua costumeira capa. Ele então relaxou, 

suspirou e aproximou-se de Aika, ficando lado a lado. Sua 

mão tocou-lhe o ombro e dessa vez, não causou nela o 

costumeiro sacolejo no estômago: 



— Está mais calma agora? Entendeu por que 

Tamaryuu escolheu-a? 

— Acho que sim. Desculpe-me… acabei me 

recordando de coisas ruins e perdi o controle. 

— Eu senti… mas fico aliviado que esteja bem — 

Aika sorriu, vendo Kurikara encarando-a com suavidade. 

Desviando-se daqueles olhos, tomou um susto quando sentiu 

ele puxá-la contra si. Seu braço enrolou seu pescoço e sentiu 

o punho dele roçar no topo de sua cabeça, esfregando-a.  

— EI! EI! QUE QUE É ISSO? 

— Agora você vai me ouvir! Sua teimosa! Sua… Ah! 

Estou muito zangado por você me manter afastado o dia 

inteiro!  

— AIAIAHHH! CALMA AÊ! 

— Fiquei preocupado contigo e você ainda resolve 

libertar espíritos sozinha! — O aperto não era forte, mas o 

esfrega-esfrega do punho de Kurikara em sua cabeça causou-

lhe nervoso, como se fossem cócegas. Aquilo era o tipo de 

coisa que ela gostava de fazer quando Shinta aprontava 

alguma coisa quando era pequeno, e nunca imaginou passar 



por isso. — Você sabe que eu não posso ir lá sem você! E se 

acontecesse alguma coisa contigo?! Mas que merda, Aika! 

— TÁ! TÁ BOM! EU ERREI! ME DESCULPA! — 

Ele soltou-a, deixando Aika despenteada e pasma. Nunca 

imaginou Kurikara demonstrando afeto daquela forma, logo 

ele, tão reservado. 

— Desculpas aceitas — Seu rosto aliviou-se um 

pouco, mostrando um sorriso leve. — Vamos dormir agora, 

amanhã falaremos com Tôzen. Vamos, Iruka, deixemos as 

meninas descansar. 

— Certo, né… — disse Iruka, olhando Kurikara 

como se não o reconhecesse. — Riko, dá um alívio para ela 

e deixa-a dormir. Amanhã você a descasca. 

— Ah, por favor! Sumam daqui, parecem dois pais 

bobões! — bufou, e os dois deixaram o quarto. — Mas ora, 

vejam só. Quem diria que iria presenciar uma cena dessas! 

Aika corou quando Riko sorriu para ela. Seu olhar 

transparecia um divertimento singelo, até havia relaxado os 

ombros. De repente, ela fez um sinal com as mãos, que para 

Aika indicava que era hora de “fechar a mente para as duas 

conversarem”. Estranhando aquilo tão de repente, fechou-se 



para Kurikara e trocou de roupa para dormir, um curto 

período de tempo que fez Aika quase sufocar de curiosidade 

para aquela Riko tão misteriosa com um sorriso maroto no 

rosto. 

Estendeu o biombo entre suas camas e Aika esperou 

deitada Riko falar alguma coisa do outro lado. Riko nunca 

trocara de roupa na frente dela, mesmo sendo meninas. 

Como estavam em outro mundo, vai que até nisso eram 

diferentes… Ouviu a voz dela, em tom mais sóbrio: 

— Ele dormiu? 

— Acho que sim. 

— Bom… preciso levantar uma espada para você, 

garota. Você transformou aquele enjoado em um garoto 

normal! — Aika se viu rindo sem querer. — Tudo bem que 

ele sempre foi gentil com todos, mas pelos deuses, nunca o 

vi fazer aquilo com ninguém! 

Riko saiu de trás do biombo, vestindo um pijama 

branco com calças e blusa de manga comprida. Aika 

estranhou aquilo, estando ela mesma de vestido no quarto 

aquecido por magia. Ela pulou na cama de Aika, com uma 



animação tão inesperada que parecia ter trocado de 

personalidade. 

— Vamos aproveitar para conversarmos a sós antes 

de partimos amanhã. Não estou muito acostumada à ideia de 

outros mundos convivendo com Gattai, mas preciso te contar 

uma coisa nada a ver com o assunto… Acho que o Kurikara 

está gostando de você! 

Aika sentou-se, piscando. Antes que começasse a 

tremer, juntou as mãos e sacudiu da cabeça. 

— Não… não pode ser! Ele não quer nada comigo! 

— Eu não posso te dar certeza, mas acho que é cedo 

demais para você desistir da batalha! 

— Batalha? 

— Me escuta! — sussurrou. — Eu não estou nem aí 

para essa conversa de Guardião casto. O Kurikara ficou 

numa tristeza quando você partiu que deu até dó. Quando 

Iruka voltou aos Midori-Mizu então, ele andou um tempo 

muito cabisbaixo. Não aguentei vê-lo tão para baixo e 

paguei-lhe uma bebida, uma levinha para ele não desmaiar. 

Tinha que ver! — Ela conteve uma risada. — “Ah, mas e se 

Aika estiver correndo perigo?”, “será que vão deixá-la em 



paz em sua cidade?”, “será que ela ficou magoada por não 

conseguir falar com ela?”! 

A imitação exagerada de Riko fez Aika quase 

gargalhar, apesar de sentir-se assustada com aquelas 

informações. 

— Sei de uma coisa: você faz muito bem a ele. Não 

vejo aquelas asas abertas e relaxadas desde que você partiu! 

Ele ainda ama a Sayuri e está de luto, só que ela está morta 

e você está viva! 

— RIKO! 

— Olha só, se tem algo que eu odeio, é enrolação. E 

sinceramente… — Riko interrompeu-se, desviando seu 

olhar para o chão. Não sorria, embora houvesse certo ânimo 

em seus gestos e voz. — Estou feliz que ele esteja se 

libertando do passado. Isso é graças a você. Se tem alguém 

que pode fazê-lo feliz, esse alguém está na minha frente. 

— Não… Riko… ele me deu um fora! 

— Ah, Iruka e eu estamos sabendo… ele contou para 

gente numa das vezes que saímos e bebemos um pouco! — 

Imitou-o de novo, dessa vez segurando um copo imaginário 

e fingindo cambalear. — “Eu parti o coração dela! Eu disse 



‘pegue seu sentimento e enterre! Acho que ela nunca vai me 

perdoar”! Oras, aquilo foi a maldição, te garanto! Eu e o 

Iruka aprendemos a ver quando era ele e quando era aquele 

demônio, sabe? E se você não o tivesse libertado, nunca 

conheceríamos o Kurikara de verdade que, diga-se de 

passagem, é muito mais legal do que só um bom guerreiro 

para se viajar!  

Aika estapeou-se na bochecha. Estaria sonhando? 

— É graças a você que ele está se soltando! E você 

sabe… ainda não consegui me livrar daquele maldito 

nervoso que sinto às vezes perto dele. Não sei se um dia vou 

me libertar do rastro daquele dia e sinto raiva por não poder 

ser uma amiga melhor para ele, não conseguir vê-lo direito 

além de um Fênix Negra… O Iruka também não vai ser tão 

próximo a ele quanto seria de outro Aquaeterno… Mas você 

o vê como um companheiro e o liberta de seus temores. 

— Espera… você está bem melhor com ele, vi que 

estão mais próximos e se estranhando menos… 

— Por sua causa! Você libertou o melhor dele, fez 

ele crescer, coisa que a maldição também não deixava… 



permitiu que ele se abrisse mais para mim e o Iruka. Acho 

que talvez você seja a companhia certa para ele. 

— Pelo amor de Deus, não fala isso! — Aika 

escondeu o rosto, tentando conter sua tristeza. — Não quero 

mais amá-lo! É muito doloroso! Além disso, também tenho 

sonhos que não têm nada a ver com ele ou com Gattai! Quero 

ser uma artista do meu mundo, lembra? E não podemos ficar 

juntos! Somos de mundos diferentes! 

— Já vimos que não são tão diferentes assim. — Riko 

sorriu de forma tão amigável que a quebrou. E quase a 

quebrou de verdade com um tapa em seu braço antes 

continuar. — Vamos lá, vocês têm chance! Eu concordo que 

você não coloque homem nenhum na frente de sua carreira, 

está certíssima! Talvez seja possível unir-se a ele sem deixar 

de seguir seu sonho ou abandonar seu mundo. Vocês não têm 

que casar e sair para morar numa casinha na colina! 

— Não sei… depois que estive com Sayuri, tudo 

ficou tão esquisito… 

— Aham… seu “encontro” com ela… — Aika 

recuou de seu olhar de censura. — Lembro do quanto você 

a achou “belíssima” … 



— Opa, pera… eu não fiz nada de errado! Estava 

muito confusa naquele momento… Okay, ela me deixou… 

balançada, mas foi só isso! 

— Então, admite que ainda sente algo pelo Kurikara, 

certo? 

— Sim, mas… eu não sei… 

— Vocês só precisam de um tempo! — Riko jogou a 

franja de lado, erguendo-se e botando a mão na cintura, 

como uma irmã mais velha conselheira: — Alegro-me em 

vê-lo feliz ao seu lado. Vê se você não irá desistir dele por 

conta de birra, só porque uma vez vocês se desentenderam! 

Claro, o Kurikara não é um canalha, ele não vai esquecer a 

Sayuri da noite para o dia e cair nos seus braços. Sabe, 

conheço pessoas como ele, que amam uma única vez na vida, 

no máximo duas. Perdi a conta de quantas uniões que eu vi, 

entre meus próprios subordinados, separadas pela guerra… 

não é algo do qual se recupera fácil. Talvez ele nunca se 

recupere da perda de Sayuri. Mas com você, acho que ele 

pode ser feliz de novo. Coisa que nunca irá acontecer 

enquanto todo mundo jogar uma missão gigante nos ombros 

dele ou ficar vendo-o apenas como um Guardião, como um 



Fênix Negra… Ao menos ao seu lado, ele é apenas um 

garoto. Bom, é isso. Descanse que o dia foi agitado. 

Aika ficou sem palavras. Nunca iria esperar algo 

assim de Riko. Sentiu, de certa forma, seu peito aquecido de 

alegria porque via sua amiga se libertando de seus próprios 

fantasmas, ansiando pelo bem de Kurikara. Deveria ter 

esperanças? Deveria esperar por ele? 

  



Capítulo 35 — Mensagens no 

fogo 

Na manhã seguinte, Aika imaginou que poderia 

conversar com Tôzen no caminho de volta à Nação Kibou, o 

que não aconteceu. Uma nevasca atingiu a região e eles 

ficaram presos na fortaleza, com um agravante: Kurikara e 

ela precisaram se reunir com outros magos para, com a ajuda 

do Orbe de fogo, manter a construção e as casas próximas 

aquecidas. 

O despreparo de Aika para tal situação acarretou a 

uma série de indiretas do mestre, insatisfeito com o seu 

desempenho como Guardiã. Ele deixava claro que ela não 

havia treinado o bastante, e cada vez mais, soldados e outros 

feiticeiros olhavam-na com mais e mais descrédito. 

Indignou-se com aquilo, ainda mais num momento tão 

delicado, em que emoções ruins podiam prejudicar o Orbe, 

o qual Kurikara esforçava-se ao máximo para manter puro a 

fim de não trazer mais problemas. 

Passaram a manhã inteira e parte da tarde recitando 

orações. Dividiram-se; metade com Tôzen, recitando 



feitiços para acalmar o tempo, e metade com Kurikara e 

Aika, auxiliando no controle das chamas e caldeiras da 

cidadela. Quando decidiram que já não era mais preciso usar 

magia e a nevasca diminuiu, Aika sentia-se exaurida e 

faminta. Estranhou o pedido de Kurikara de permanecer com 

o Orbe o resto do dia, e tentou aproveitar o jantar tardio para 

conversar com Tôzen.  

Embora esperasse certa ignorância por parte do 

mestre, não contava que ele ficaria transtornado com suas 

informações. Tôzen pareceu alterado, diferente do que era de 

costume. Ele pediu um momento para pensar, parecendo 

mais velho e cansado: 

— Isto está fora da minha alçada — disse, num 

suspiro. — Preciso consultar-me com meus superiores. São 

informações valiosas… você me surpreendeu, Guardiã, mas 

não posso negar que isto tudo é muito preocupante. 

— Como assim? 

— Tenho uma ordem: não conte a mais ninguém 

sobre que viu e ouviu. Não fale mais os nomes dos outros 

Guardiões, eles atraem desgraça! Também está proibida de 

tentar libertar aquelas almas. 



— O quê? Como pode me pedir isso? Essa é a minha 

missão e… 

— Eles deixaram Gattai! Abandonaram-na por 

cobiça e perderam-se, não merecem ser acolhidos por 

Tamaryuu, não merecem retornar para Shaykan! 

— Senhor — manifestou-se Kurikara. — Com todo 

respeito, essa decisão não é sua. Somente a deusa pode dizer 

se eles merecem ou não retornar. O que o senhor pede é… 

cruel e contra os princípios de Tamaryuu! 

— Está questionando uma autoridade religiosa? 

Preciso explicar que quanto aos assuntos da deusa, eu e 

minha ordem sabemos exatamente o que fazer? 

— Mas mestre… 

— Tenho outra ordem — continuou —, preciso que 

se voltem para os Orbes, usem seus poderes para encontrá-

los. Kurikara não conseguiu executar essa tarefa de maneira 

significativa por conta dos inúmeros problemas deixados por 

aquele terrível monstro e o Dokujuugumi. Agora, com Aika 

aqui, vocês precisam encontrá-los com urgência. Não 

conseguem entender? Se não os encontrarem, incontáveis 

vidas podem ser perdidas! E não me venha com a conversa 



de que não devemos interferir no curso das estações e das 

chuvas, Kurikara! Você não entende que não somos tão 

resistentes quanto os impuros. Dependemos dos Orbes se 

quisermos continuar a existir e enfrentar nossos inimigos. 

— Já disse que nos recusamos a usar o Orbe para 

lutar! Uma coisa é querer que eu mantenha uma cidade 

aquecida. A outra é me pedirem para usá-lo para atear fogo 

sobre bandidos e invasores, ou usar o Orbe de Terra para 

melhorar a colheita. Eu não farei isso, e nem a Aika! 

— Dobre sua língua, moleque — Tôzen rosnou. — 

Você é outro que demonstra ainda mais desrespeito com os 

vivos! Sua incompetência em encontrar os Orbes está 

permitindo que o tempo se altere cada vez mais, e com isso 

mais gattaianos estão morrendo em vão! Seus esforços 

deveriam ser direcionados a essa missão! Além de treiná-la 

mal, está deixando a Guardiã fora do foco principal! 

— Pois então, por que o senhor não a treina? Estou 

tentando exercer uma tarefa que deveria ser sua! 

— Era só que faltava! Eu não posso treiná-los 

enquanto tiver que resolver os problemas do povo, causados 

por sua geração passada! 



— E temos culpa nisso? Afinal, o que houve 

realmente com Ryuuma e Akihiko? — perguntou Aika. A 

pronúncia daqueles nomes pareceu fazer Tôzen se retesar. 

— Não repita estes nomes malditos! Se não quiser 

ver este mundo destruído, é melhor parar de buscar sobre 

aqueles traidores! Vocês não entendem, não sabem o perigo 

que a ligação entre Gattai e outros mundos guarda! 

— Então por que não nos diz? 

Tôzen respirou fundo, esfregando as têmporas. 

Acharam por um instante que ele falaria. 

— Deem-me um tempo para pesquisar e me 

consultar com meus superiores e textos antigos. No entanto, 

não esperem muita coisa de mim. Não há tempo para ficar 

respondendo cada dúvida de vocês, por isso, voltem-se para 

o agora. Guardiã, eu irei treiná-la pessoalmente quando 

retornarmos à Nação Kibou. Seus poderes crescem a cada 

dia e você precisa de controle. Preciso, contudo, que fique 

aqui o máximo que puder, evite retornar para seu mundo, 

senão seus poderes demorarão mais para se ajustar. 

Kurikara, você pode estar mais adiantado que ela, mas terá 

que voltar aos princípios dos ensinamentos.  



Aika e Kurikara entreolharam-se, surpresos com a 

drástica mudança de Tôzen. Aika soltou o ar preso nos 

pulmões. Talvez ele estivesse sobrecarregado demais. 

Imaginava o quão difícil deveria ser sua missão e talvez por 

isso fosse tão desprezível às vezes. E ela, desaparecendo por 

uma estação inteira, deve ter realmente decepcionado e 

atrasado todas as melhorias que podia trazer para Gattai. 

Sentiu-se mal e culpada. 

— Tenho uma última ordem. Quero que 

interrompam seus treinamentos pessoais por hora. Riko é um 

soldado, não posso deixar que uma assassina mande tanto 

em suas decisões… — Aika sentiu Kurikara cerrar os 

punhos por um instante, todavia, assim como ela, se conteve. 

— Iruka também é bom em poções e em algumas coisas de 

magia, mas ele não é letrado nisso, não é um bom professor. 

Eles fizeram o que tinham que fazer, por agora. Quero 

apenas Kurikara ensinando-a o básico. Peço que tenham 

paciência e tenham foco na real missão de vocês, antes que 

seja tarde demais. 

  

*** 



 

— Aaaaaah, faz todo o sentido do mundo! — 

exclamou Iruka. — Afirmar que você é uma péssima 

Guardiã, que nós a treinamos mal, mas não move nem um 

dedinho para ajudar na sua instrução! Os magos mais fracos 

dos Midori-Mizu serão sempre melhores que um Tama-

Nushi de Filho-Puro, e ele acha que eu, euzinho não sou um 

bom professor! 

— Não há o que fazer… — Suspirou Kurikara, 

colocando o Orbe brilhoso numa bolsinha. — Precisamos 

dar tempo ao tempo e cuidar de Aika o mais secretamente 

possível. 

— Pelo menos, ele não foi tão babaca quanto antes 

— disse Aika. — Queria ser capaz de provar a ele que vocês 

fizeram um bom trabalho comigo, contudo… 

— Aika, honestamente, você caiu na conversa dele? 

— Aika assustou-se com o tom de voz de Iruka. — Você não 

percebeu? Ele não quer impuros mandando na sua educação 

porque eles são inimigos dos Filhos-Puros, somente por isso! 

Ele desprezou os ensinamentos de Riko não porque ela é 

“um soldado assassino”. Uma ova! Eles matavam com os 



Orbes, Aika! Isso não é uma cultura assassina? O que ele não 

contava é que Riko se tornasse nossa amiga, ou seja, fosse 

contra suas ordens de “manter Kurikara sob as ordens deles”, 

por isso ele não confia mais nela. 

— Bom… então vocês acham que tem algo mais 

além de puro preconceito por parte dele? 

— Claro que há — disse Kurikara. — Há alguma 

coisa séria escondida sobre a ligação entre nossos mundos. 

Consultar seus superiores e pesquisar? Que eu saiba, o 

superior nesses assuntos é ele! E a sensação que tenho 

também… é que só uma questão de tempo até ele desfazer 

nosso grupo. 

— O quê? 

— Kurikara tem razão. — Suspirou Iruka. — 

Passamos o outono inteiro em missões separadas. E sempre 

nos viam com maus olhos quando saíamos juntos. Mesmo 

que tenhamos “dado certo”, acho que perderam o interesse 

em nos manter unidos. Não estou gostando do rumo das 

coisas. Precisamos ficar atentos, mas quietos por enquanto, 

para podermos ouvir melhor e descobrir o que está realmente 

acontecendo. E também… — Iruka voltou-se para Riko, 



sentada no batente da janela de braços cruzados e olhando 

para a tempestade do lado de fora. — Riko, fala alguma 

coisa! 

Ela demorou a encará-los. 

— Vamos lá… já sabíamos que isso um dia podia 

acontecer. Não era para termos nos tornado amigos, lembra? 

Tsubaki e vários outros senhores do Leste me mandaram 

matar Kurikara secretamente. Eu não fiz isso, eles deixaram 

estar por enquanto, até acharam legal ter um Guardião de 

Suzaku nos protegendo de monstros… E aí deveríamos 

servir aos Kibou, coisa que nem sempre fizemos. Devíamos 

esperar que um dia nossa “rebeldia” causasse isso. 

— Se esses “purinhos” tocarem em mim, os 

Aquaeternos não vão se calar! 

— Eles não te machucariam, tolo! No máximo 

trocariam seu posto! Eu é que estou ferrada! Minha 

reputação já está uma merda e agora mais essa.  

— Mas… pelo amor de Deus… — exclamou Aika. 

— Eles não podem… 

— Não podemos ter certeza de nada ainda, mas é 

melhor estarmos preparados. — Suspirou Kurikara. 



Tsubomi veio pulando no colo dele e ronronou, percebendo 

sua preocupação. — Por incrível que pareça, há uma ameaça 

muito maior em cima de nós, acima da decisão de Tôzen, e 

temos que descobrir o que é. 

— Por que nunca aprendemos os nomes dos 

Guardiões? A sensação que tive pela conversa com Akihiko 

é que eles eram legais e foram assassinados! 

— Bom… os Aquaternos não contam exatamente o 

que houve com nosso primeiro ancestral… aliás, os Filhos-

Puros que tratam os nomes deles como “pragas”, mas nós 

impuros sabemos quem eram, pelo menos a quinta geração: 

Megumi era o nome da última Guardiã de Kujira, Taka era 

o Guardião de Tsuru e Yamako era Guardiã de Yunikon… 

— Ryuuma era de Tamaryuu e Akihiko era de 

Suzaku — completou Kurikara.  

— Então, além da traição, deve ter acontecido uma 

guerra muito tensa entre nossos mundos, só pode! 

— Queria saber quantos deles sabem sobre seu 

mundo — disse Iruka. 

— Mas ele está certo quanto à busca pelos Orbes. — 

Riko não se alterou com a exclamação de Iruka e Aika. — 



Ora, vocês dois! Não entendem que a ideia de ter os Orbes 

protegendo os Filhos-Puros é maravilhosa, principalmente 

em tempos de guerra? Olhem para fora! Essa nevasca não é 

normal, nem nessa época! Eu vivi anos no Vale e sei que isso 

matará centenas de pessoas, começando pelos mais pobres! 

Não é a missão dos Guardiões protegê-los dos perigos que a 

natureza às vezes nos impõe? Nem que fosse só prevendo 

uma tempestade ou terremoto… não há os cinco aqui, mas 

há Orbes, e por mais que vocês não aceitem ou fiquem 

chateados, nós precisamos deles! 

Aika calou-se, notando até Iruka desistindo e 

descruzando os braços. Kurikara abaixou as asas e voltou-se 

para o chão; sentiu que ele estava envergonhado. Riko estava 

certa e eles tinham que dar continuidade àquela missão. 

Perguntou-se se ela pensava em sua família também, já sabia 

que sua mãe esperava seu irmãozinho e ela não tinha poder 

para fazer nada para protegê-los dos problemas de Gattai. 

— Concordo com Kurikara em se segurar para não 

usar o Orbe para fins mesquinhos — continuou Riko —, mas 

preciso concordar com Tôzen em que é preciso encontrá-los. 

Não posso treinar Aika nisso, só você e Kurikara podem 



fazê-lo. É melhor nos voltarmos para isso, aproveitando que 

não temos a maldição ameaçando a vida do Kurikara e a 

nossa segurança.  

— Não sei como poderei treinar com Tôzen estando 

limitada ao horário do meu colégio. Nós já estávamos com 

os horários certinhos, mas ele… 

— Temos que pensar muito bem no que fazer, mas 

por agora vamos descansar — disse Kurikara, que pegou 

Tsubomi no colo e acariciou-a, enquanto ela bocejava de 

tédio e sono. 

A partir daquele dia, Aika teve a certeza de que nada 

mais seria como antes. 

 

*** 

 

O retorno para a Nação Kibou foi conturbado. Tôzen 

parecia vigiá-la constantemente e nem todos os dias pôde ir 

para escola, sendo que seus últimos dias de aula eram 

decisivos para as entregas de trabalhos e as últimas provas. 

Sentiu-se atordoada: estava chegando a um ponto crítico 

onde não poderia mais alternar entre os dois mundos. 



Kurikara a apoiava e tentava ajudá-la sempre de 

alguma maneira, mentindo que iriam “voar em rondas em 

Tsubomi”, dando-lhe tempo para sair nos dois últimos dias 

de provas e até se mantendo conectado com ela 

mentalmente, para lhe dar algumas “colas” com perguntas 

de matemática e física — com Iruka ao lado, já que o 

Guardião também não se saía tão bem com cálculos. 

Iruka e Riko queriam ignorar as ordens de Tôzen — 

como de costume — e treiná-la naqueles dois últimos dias 

de viagem, mas novas tarefas de segurança os impediram de 

se juntarem. E no último dia, quando anoitecia e a comitiva 

descansava em terras da capital, Aika e Kurikara saíram às 

escondidas para libertar os últimos espíritos e obter 

informações. 

Chegaram antes das oito da manhã, transportando-se 

direto para a carroça de Kurikara. Lá, Riko e Iruka já os 

esperavam em sua mudança de turno e surpreenderam-se ao 

ver Aika cambaleando, sendo apoiada por Kurikara. 

— Deuses, o que houve? — exclamou Iruka. — Ela 

está febril! 



— Riko, vou precisar da sua poção de novo. Iruka, 

me ajude aqui… Aika usou poder demais e está ferida. 

Aika tremia da cabeça aos pés, arfando, e sua foice 

parecia opaca em sua mão direita, até desaparecer. 

Cobriram-na, e Aika se encolheu, deitando de lado, mal 

conseguindo respirar. 

— Dor demais… frio… 

Riko chegou com sua poção e ofereceu a Aika. Os 

três cuidaram dela e esperaram ela respirar melhor antes de 

explicarem o ocorrido: 

— São dezenas de espíritos gattaianos em 

Namimeido — disse Kurikara. — E estavam todos 

atordoados! Aquela cidade deve conviver com um mal-estar 

diário. Talvez, tanta energia negativa que eles deixam seja 

responsável pelos habitantes, inconscientemente, odiarem 

tanto os estrangeiros. 

— Mas quem são? O que sabem? — perguntou Iruka. 

— São Filhos-Puros de pontos de Gattai que nunca 

ouvi falar, terras antigas e talvez dominadas, pois 

desconheço os poucos nomes dados. Suponho que sejam do 



Sul pelo que alguns descreveram. Não conseguimos muita 

coisa… e não terminamos com todos. 

— Faltam muitos… — Suspirou Aika, recuperando-

se. — Estavam… horríveis, desfigurados… alguns deles 

nem sabiam mais quem eram. Nem pareciam… fantasmas… 

talvez estivessem se transformando em algo pior… 

— Mas pensei que ajudá-los não fosse tão danoso 

para você — disse Riko. — Quer dizer, você nos disse que 

purificou mais de cinquenta espíritos de uma vez, aqueles 

presos à maldição do Kurikara… 

— Daquela vez a energia do Arashi e de seus 

espíritos de luz me ajudaram segurando a negatividade do 

Espectro — disse Aika. — Só que, agora, realizei vários 

Hanketsu sozinha… e o poder do Kurikara quase não me 

ajuda. Pior… quando nos viram e direcionaram seu ódio a 

nós dois, eu senti a maldição do Kuri se agitar. Tive que 

afastá-lo. Na verdade… 

— Eu não conseguia vê-los — completou Kurikara. 

— E isso foi péssimo, porque alguns nos atacaram e eu quase 

não pude protegê-la! Por isso ela está assim. Acho que 

subestimamos o alerta de Tôzen… 



— De jeito nenhum, essa é a missão de uma Guardiã 

de Tamaryuu! — exclamou Iruka. — Só precisávamos de 

mais tempo e mais treinamento… 

— E sobre os antigos Guardiões? Não obtiveram 

nada? 

— Apenas confirmamos o que disseram a Aika. As 

pessoas de Gattai idolatravam os Guardiões até a Guardiã de 

Tamaryuu engravidar do primeiro Fênix Negra. Quando ele 

nasceu, começou a guerra. Mas alguns não a queriam. Outros 

disseram que queriam Namimeido, porque não aguentavam 

mais as tormentas de Gattai e que nem mesmo os Guardiões 

eram capazes de equilibrar a natureza. 

— Contudo… — continuou Aika — A maioria dos 

espíritos não tinha lucidez o bastante para nos dar respostas 

precisas. O que eu senti… o que eu consegui perceber neles 

foi uma profunda decepção. E muito medo de algo. Eles 

estavam fugindo para cá, se aproveitaram dos amantes e o 

povo de Namimeido pagou por isso… 

— Isso não quer dizer então que nossos povos se 

misturaram? — disse Riko. — Quer dizer… descendentes de 

Gattai no seu mundo? 



— Eu não sei dizer… — disse Aika, sonolenta. — 

Nunca senti nada… assim… eu não sei… não tenho como… 

lidar… com isso tudo… 

Os três encararam-se. Tsubomi pulou sobre Aika e 

deitou-se em seu cabelo. 

— Vamos conseguir! — disse Kurikara, segurando 

sua mão. — Olha o bem que você fez hoje! Você está mais 

forte. Não precisa ficar assim, só precisamos tomar mais 

cuidado. 

— Bem? Eu os entreguei a… a Tamaryuu…, mas 

muitos estão perdidos… muitos eram monstros… — rosnou. 

— Aika, só Tamaryuu pode julgá-los — disse Iruka. 

— Sua missão é só guiá-los até ela quando não podem 

encontrá-la… 

Iruka interrompeu-se ao vê-la adormecer. Um sono 

irrequieto e trêmulo, de quem sentia dor e raiva. Eles 

perceberam que, apesar de Aika reconhecer sua missão, 

estava sobrecarregada. Pela primeira vez Aika teve que 

libertar pessoas de má índole, e por mais que isso fosse a 

coisa certa, sentia-se incomodada. E os três não esperavam 

que o uso contínuo dos poderes fosse feri-la tanto assim… 



 

*** 

 

Devido a mais uma tempestade de neve, 

hospedaram-se em um castelo de um dos mais importantes 

nobres dos Kibou. Aika odiou vê-los e ter que reverenciar 

aqueles homens soberbos, cheios de joias e tecidos caros 

conseguidos a partir dos altos impostos, alguns tão 

interesseiros que tinham a audácia de cortejar a rainha em 

seu período de luto. Aqueles jogos políticos, o cansaço e a 

situação de ser vigiada a deixaram ainda mais irritadiça. 

Durante a noite, antes de se recolherem, Tôzen 

chamou apenas Aika para conversar em um canto do salão 

em que estavam, decorado por tapeçarias coloridas e lareiras 

acesas. Aika sentou-se com ele, impaciente, perto de uma 

das lareiras que crepitavam. Ao menos, o ambiente era bem 

aquecido. Observou com nojo os tapetes curtidos de peles de 

animais, e não se acalmou nem mesmo com os olhares 

observadores de Kurikara e Iruka, do outro lado. 

— Eu sei que a senhorita saiu para salvar os espíritos. 



Dessa vez, Aika não prendeu o ar ou recuou. Ela o 

encarou nos olhos: 

— Sim, eu fiz. Foi por isso que Tamaryuu me 

escolheu. 

— Você sente tanta necessidade assim de ajudar as 

pessoas? 

Aika não entendeu a pergunta. 

— Guardiã… — O mestre juntou as mãos, abaixando 

a cabeça. — Perdoe-me. Eu não tenho poder para ajudá-la 

tanto quanto gostaria. Você é muito boa, seu coração é 

gentil, e fico feliz que Tamaryuu tenha escolhido alguém 

assim. Se fosse a mim e meus súditos… bom, você sabe. 

Definitivamente, ela não esperava por essa. 

— Estou conseguindo alguns acordos para me eximir 

de algumas tarefas e treinar você e Kurikara a sós. Irei eleger 

outro conselheiro, Hanako não precisa mais de meus 

ensinamentos. Eu peço desculpas por antes, mas nosso povo 

realmente não via com bons olhos você ser treinada por uma 

Seishin, afinal, o vale é deles e um Aquaeterno nunca será 

bem-visto… Mas eles fizeram um bom trabalho. Você está 

se tornando uma ótima Guardiã.  



— Não é verdade… eu… — Aika perdeu o controle 

de si. — Eu não sou boa… eu… eu odiei muitos deles, pois 

alguns eram assassinos, homens violentos que… eu não 

queria libertá-los, queria destruí-los! Os poderes ainda me 

machucam muito… tenho outra vida… tenho que salvar o 

Kurikara… eu… 

— Acalme-se — disse o mestre, segurando suas 

mãos. Naquele instante, Aika sentiu uma aura morna e gentil 

protegendo-a, impedindo-a de chorar. — Você é uma 

pessoa, não um deus, não se culpe por não ver o coração das 

pessoas como eles veem. Só cabe a eles julgar nossas 

atitudes. Eles sabem o que pensamos e sentimos, e com 

certeza levam em conta nossa fragilidade. Se aceitar isso, 

deixar isso com eles, se sentirá mais leve. Você está sensível. 

Há muita negatividade à sua volta, muitos problemas… o 

ataque que sofreu da maldição deve ainda ter deixado 

sequelas, mas não se preocupe. Serei seu mestre e farei com 

que possa controlar tudo isso. Por agora vou ensiná-la mais 

algumas barreiras. Pode fazer isso? Será útil caso precise 

realizar mais purificações. 



Concordou, sentindo-se mais calma. Mal podia 

acreditar. Perguntava-se se deveria confiar mais nele, ser 

menos agressiva. Por pior que fosse, ainda era o único mestre 

de quem poderia dispor. Talvez ele fosse capaz de entender 

o quanto ela se sentia sobrecarregada… 

Em menos de uma hora aprendeu as novas proteções 

que ele lhe passou. Sentiu-se mais aliviada e leve com elas, 

mesmo preocupada com o efeito colateral de usá-las: sua 

mente e espírito acabavam se afastando mais de Kurikara. 

No final, agradeceu a Tôzen e foi se recolher com seus 

amigos, que mal acreditaram no que aconteceu.  

 

*** 

Antes de dormir, passou rapidamente em casa e se 

atualizou com Lis sobre o andamento do mangá de Tsubasa, 

que chegou até a parte em que Aika participava do socorro 

aos feridos com Hanako e Inori, enquanto Kurikara e seus 

amigos lutavam do lado de fora contra o Dokujuugumi, 

cenas retratadas de maneira bem fiel ao que tinha acontecido. 

Os fãs estavam loucos com a presença de Aika, mas não 

tinha vontade de olhar a Internet e ver as fanarts e 



comentários feitos sobre ela. Tomou um banho morno, 

abraçou Lis, contando rapidamente sobre tudo, e levou uma 

barrinha de chocolate para Kurikara. Antes de se transportar, 

fez uma proteção na porta de seu apartamento e no de Lis, 

uma inscrição com a ponta da foice que impedia a entrada 

dos fantasmas de Gattai. Em seguida, retornou e dormiu 

quase imediatamente.  

Despertou no meio da madrugada, sentindo seu peito 

doer. Uma sensação ruim se abatia sobre ela, mas não se 

levantou, com preguiça. Percebeu que Kurikara não estava 

dormindo na cama à sua frente, estando ela revirada. Virou-

se e viu Riko e ele sentados lado a lado, perto da janela. Ele 

estava completamente enrolado no lençol; e ela, de pernas 

esticadas, vestida normalmente. Estavam quase encostados. 

A neve caía com força e a luz das lareiras deixavam o 

ambiente avermelhado e misterioso. 

Por alguma razão, encolheu-se e fingiu estar 

dormindo, sentindo o rosto esquentar. Iruka dormia do outro 

lado. Por que somente eles dois estariam acordados? E ainda 

com a mente de Kurikara separada da dela? Concentrou-se 

para ouvir o que conversavam, mesmo com o coração 



batendo mais alto e mais rápido. Censurou-se, sentiu raiva 

de si mesma por estar com ciúmes… 

— … Ela está confusa, mesmo sabendo qual é sua 

real missão, sinto que ela tem muito medo — disse Kurikara. 

— O real medo dela é fracassar e isso acarretar em 

nossas mortes. Especialmente na sua. E o medo é um 

péssimo conselheiro, sei disso por experiência própria… só 

que, no caso dela, há muito mais poder em jogo. 

Rangeu os dentes ao ouvir isso. Não queria que eles 

a vissem dessa forma. 

— Outro problema é o orgulho, achar que sentir 

medo a torna fraca… não sei de onde ela tira tanto receio em 

deixar que as pessoas a vejam como fraca e incapaz, essa 

coisa de querer mostrar força o tempo todo… quer dizer, foi 

justamente o que ela me disse para não fazer. Por que ela se 

tornou assim? 

— Vamos lá, cara, pensa! No mundo dela, ela é 

perseguida por ser mestiça, por ser mulher, ninguém acredita 

nela e todo mundo a trata como lixo. A família dela não é 

das melhores. Aqui, ninguém a leva a sério mesmo depois 



de tudo o que os dois fizeram. Logo, não faz todo sentido do 

mundo ela se tornar assim, depois de tudo que aconteceu? 

Ouviu ele suspirar, junto ao som de suas asas 

arrastando-se no chão. 

— Ele está realmente preocupado comigo… 

— Mas como ajudá-la a lidar com isso, Riko? 

— Ela vai ter que aprender, cara, não pode ficar 

protegendo-a de tudo! 

— Sei disso… e o que acha dessa mudança de 

Tôzen? 

— Não sei… parece algo bom, mas é difícil acertar o 

que ele pensa. Talvez Aika esteja conquistando a confiança 

dele graças à sua dedicação. Contudo, ele não vê com bons 

olhos as idas dela à Terra. Sei que ele não vai deixá-la 

estudar… 

Aika suspirou, sentindo o peso nas vozes baixas 

deles, suaves um com o outro. Interrompeu seus 

pensamentos quando ouviu a conversa mudar de rumo: 

— Te mato se você contar para alguém, mas… eu 

vejo muito de mim nela. — Aika arregalou os olhos e 

percebeu que não havia surpresa da parte de Kurikara. — O 



medo de fracassar, de não conseguir proteger quem ama, 

começar sendo fraca e todos achando que você não vai 

conseguir… e aí sair por aí desobedecendo ordens e fazendo 

as coisas de forma impulsiva… Eu vivia levando punições 

por não ter paciência de esperar… na idade dela então!  

— Mas você sempre gostou de lutar, diferente dela e 

de mim. 

— É verdade. — Aika ouvia-a rir e ouviu um som 

engraçado. Imaginou que ela tivesse o acotovelado e 

confirmou isso com uma risada dele. — A mente dela é 

ótima, é rápida, ela aprende muito rápido! Com o 

treinamento certo, ela poderia se tornar tão boa quanto eu! 

— Não é o que ela quer. O sonho de Aika é seguir a 

profissão de Tsubasa, ser uma artista de mangá, viver de seus 

desenhos e histórias. Quando ela me resgatou, não ansiava 

por poderes ou se tornar guerreira, ela queria me auxiliar de 

outra forma… E a mente dela é rápida para perversão, isso 

sim! 

— E nós dois, acreditando que nunca encontraríamos 

alguém tão safado quanto Iruka! 

Aika torceu o nariz. 



— Oras, eu não sou tão pervertida assim! Vocês que 

são um bando de… de recatados! 

— Eu não estou duvidando da capacidade dela, 

entende? Só que eu vi seu talento, o que ela realmente ama 

fazer. Eu senti… quando ela desenha, ela se liberta! O 

coração dela voa, é uma sensação parecida com o meu prazer 

em voar. Acabou que ela entrou nessa por minha causa, não 

tem mais praticado e sinto-me culpado por isso. 

— Não devia. Foi a escolha dela. E é muito irritante 

seu jeito de pensar, sabia? Nós já não tínhamos conversado 

sobre essa sua mania de culpa, de autossabotagem e o 

caramba? 

— Descu… ei, ei, tá bom! Não vou pedir desculpas! 

— Riu Kurikara, de modo que Aika nunca tinha ouvido. Ele 

parecia muito à vontade com Riko. — Você está certa, 

preciso parar de pensar assim e confiar que Aika superará 

tudo isso.  

— Se Tôzen não fosse tão importante e vigiado, 

podíamos tentar obter informações dele à força… 

— Riko! 



— Ora, não me olhe assim! Ele esconde alguma coisa 

séria! Podíamos descobrir alg… — Riko interrompeu-se. 

Aika não entendeu o que houve, mas os dois fizeram um 

silêncio estranho. — Você viu isso? É o que estou pensando 

que é? 

— Talvez… — Kurikara ergueu-se e Aika sentiu os 

dois se mexendo, voltando-se para algo no quarto. — É sim! 

Mas se eu interceptar, posso dar nossa posição! 

— Faça! Pode ser algo grave! Vou acordar Aika e 

Iruka! 

Aika sentiu Riko aproximar-se e sacudi-la. Fingiu 

despertar e viu, para sua estranheza, Kurikara agachado de 

frente à lareira. Parecia muito concentrado. Ele erguia as 

mãos diante do fogo como se quisesse agarrar algo entre as 

chamas. Perguntou o que estava acontecendo e Riko 

explicou a ela e a Iruka, que despertou de imediato: 

— As chamas se agitaram sem vento e mudaram de 

cor por um instante! Isso quer dizer que há Fênix Negra 

próximos, trocando mensagens. Toda vez que vi isso 

acontecer, um grande combate acontecia em poucos dias! 

— A coisa é séria — disse Kurikara. — Se afastem! 



— Mas é seguro ele invadir a… conversa? — 

perguntou Aika. 

— Nem sempre — disse Riko. — Já vi Tsubaki 

sendo ferida ao fazer isso, porém, com os líderes de uma 

nação afastados de seu reino, podem estar planejando algo 

contra os Kibou. 

O crepitar das chamas ficou mais alto. Kurikara 

fechou os olhos e as chamas rodearam suas mãos e o quarto 

ficou quente, de repente. Menos de um minuto depois, 

Kurikara foi arremessado para trás e a parede foi incendiada. 

O fogo só não atingiu aos outros três porque ele abriu as asas 

e o conteve. Assustada, Aika ajudou Riko a erguer Kurikara 

e Iruka apagou as chamas com a água de uma bacia no 

quarto. 

— O que houve? Você está bem? Se queimou? — 

perguntou Riko, ajudando-o a se erguer e verificando se ele 

tinha feridas. Kurikara cambaleou apenas por um instante e 

apagou as faíscas da roupa. 

— Não eram mensagens sobre ataques… era um 

pedido de socorro! Estão sendo perseguidos por uma horda 

de onis e se esconderam perto da fronteira. Não parecem ser 



ligados a Yami-no-Yaku. Pelo que eu ouvi antes de me 

interceptarem… eram um grupo de seis fugindo e dois deles 

estão feridos.  

— Pera… pera… tem um grupo de Fênix Negra “em 

perigo” escondido nestas terras? — perguntou Aika. 

— E perceberam que era você? — perguntou Iruka. 

— Não sei, pois escondi onde eu estava, por isso o 

ataque. Há um mago poderoso entre eles. Porém, o problema 

maior é essa horda. Peguei a conversa pela metade, mas 

parece poderosa e perigosa o suficiente para nos afetar ou 

nos cercar. São quase duzentos inimigos! Eles devem chegar 

antes do amanhecer e duvido que apenas “passem” pelas 

florestas sem fazer nada, principalmente se estiverem 

buscando esse grupo de Fênix Negra! Eles tentarão atacar as 

fazendas e casas. Precisamos avisar aos outros! 

— Eles não podem entrar! Este lugar está protegido 

por centenas de homens! 

— Sim, Iruka, mas no inverno, os Onis são mais 

fortes e mais resistentes que os Filhos-Puros! Vai ser uma 

batalha sangrenta do mesmo jeito e precisamos saber o que 

esses Fênix Negra fazem aqui… 



 

*** 

Kurikara despertou a todos e logo começaram os 

preparativos às pressas para o possível confronto que se 

aproximava. Apesar da manhã vir clareando o céu, a neve 

prejudicava a visibilidade. Mesmo estando em maior 

número, generais e soldados se organizaram e ordens foram 

emitidas para que os civis ficassem em suas casas e se 

preparassem para um possível ataque, afinal, onis sempre 

eram sinônimo de preocupação. 

Aika vestiu proteções leves e procurou concentrar-se 

em seus poderes. Dessa vez, ficou afastada do trio e sua nova 

missão era ficar ao lado da rainha e dos nobres, com um 

grupo de mais três magos especialistas em combates e vinte 

soldados. Com o bracelete, ela pôde ouvir Kurikara, Riko e 

Iruka trocando informações e pistas de locais diferentes. De 

fato, dois viajantes avistaram um grupo de Fênix Negra pela 

estrada, mas eles não voavam e não viu para onde eles iam. 

Riko participou das buscas com soldados enquanto Kurikara 

e Iruka, montado em Tsubomi, voavam em busca de sinais 

dos Onis. 



Horas depois, com Aika quase dormindo enrolada 

em sua foice no mesmo quarto que os nobres, ouviu Kurikara 

contando-a que avistaram um grupo grande de onis e 

shuzokumos avançando pelas florestas até as fazendas. 

Alguns batedores não resistiram e Kurikara temia a presença 

de mais feiticeiros das trevas. Mas não faziam parte do 

Dokujuugumi. 

Uma coisa que sempre incomodou Aika era saber 

que havia grupos de magos Filhos-Puros que usavam magia 

negra para realizar furtos e ataques às grandes nações. 

Sempre achou que os Filhos-Puros deveriam ser mais 

unidos, ainda mais com tantos perigos, e era mais curioso 

saber que o Dokujuugumi chegou a integrar alguns deles. 

Embora, talvez pela presença de Fênix Negra entre eles, isso 

se tornou cada vez mais raro. Contudo, ver mais um desses 

grupos lutando ao lado de onis e monstros, atrás de Fênix 

Negra, era ainda mais esquisito. O que raios estava 

acontecendo? 

Sem sucesso em encontrar os tais Fênix Negra, os 

três retornaram ao castelo, já preparados para um confronto 

direto, sendo a última vez que os viu antes de partirem para 



o combate: os três vestindo armaduras pesadas para o 

inverno, embora a de Kurikara fosse mais leve, prateada e 

dourada, com as costas livres para a passagem das asas — o 

que o tornava belo e assustador pelo ponto de vista de Aika. 

Iruka parecia desconfortável com aquelas “proteções de 

Filhos-Puros” e Riko estava tranquila, mais acostumada 

àquilo, e ainda havia retocado a maquiagem. Era curioso 

para Aika observá-la “se arrumando para matar”, embora se 

recordasse do motivo original por causa do anime… 

Seus pensamentos foram desviados quando Kurikara 

ordenou que Tsubomi se escondesse com Aika. A gatinha 

preta se esgueirou pelas janelas até entrar no quartinho 

abafado, pulando e miando, fazendo os outros se 

encolherem. Aika quase riu do medo tolo deles. 

A espera chegou ao fim, e durante a noite pôde sentir 

o confronto do lado de fora. Com seus poderes mais 

desenvolvidos e concentrada, podia sentir o desespero das 

pessoas, o horror e a energia dos inimigos, a sensação de 

vidas sendo subitamente arrancadas. Teve que isolar-se com 

um feitiço, percebendo o olhar atento de Tôzen sobre ela.  



Também podia sentir, de forma quase cômica, certa 

emoção por parte de Riko, Iruka e Kurikara. Os três lutavam 

juntos perto dos muros daquele feudo. Não podia assistir, 

mas não pôde conter a curiosidade em ver como seria 

aqueles três lutando juntos ao vivo. Sabia através de 

Kurikara que Riko era a mais “empolgada” entre eles, ela 

adorava o calor da batalha e estava à vontade passando 

ordens e matando onis — coisa que ela jamais entenderia. 

Iruka até estava tranquilo, afinal, parecia uma luta fácil, 

enquanto Kurikara, totalmente oposto a Riko, lutava porque 

tinha que lutar. Ele não era piedoso, nem muito menos 

parecia desanimado, mas seu único objetivo era proteger 

inocentes. Aika podia “sentir” Kurikara evitando participar 

da “contagem” que Riko e Iruka faziam de quem mataria 

mais monstros. Mesmo assim, havia momentos em que 

Kurikara e Riko alternavam golpes juntos, numa sintonia 

impressionante e que fazia Iruka contar piadinhas sobre a 

união dos dois, fazendo com que Aika tivesse que se afastar 

da mente de Kurikara para que ele não percebesse seu ciúme.  

Em seguida, dois feiticeiros correram a cavalo e 

lançaram dokushi em direção a Kurikara. Aika podia ver por 



um instante através de seus olhos: eram homens de idade, 

brancos e trajados de mantos pesados de cor roxa com 

adornos vermelhos, erguendo cajados de madeiras retorcidas 

com cristais enegrecidos nas pontas. Afastou-se do combate, 

sentindo-se enjoada, percebendo que Kurikara avançava 

contra eles utilizando suas chamas. Ele iria matá-los e Aika 

tinha que aceitar isso.  

Quando Kurikara decapitou um deles com Kaseiken, 

uma pequena parte da horda se descontrolou. Como se as 

criaturas tivessem despertado, não viram os soldados 

avançarem contra eles. Descobriram que aqueles magos, de 

alguma forma, conseguiam controlar os onis. Aika 

perguntou-se o quão fortes aqueles magos eram para 

controlar tantas criaturas ao mesmo tempo e ainda lutarem. 

Foi então que algo acendeu em sua mente. Ela, com seu 

poder de purificação, talvez pudesse “atrapalhar” aqueles 

comandos. Erguendo-se dentro do salão, dando as costas 

para os senhores e senhoras encolhidos em suas próprias 

orações e a rainha calada observando a única entrada, Aika 

ergueu o bastão e tocou-o no chão, emanando um pouco de 

seu poder. Tôzen foi até ela e Aika, tentando parecer o mais 



calma possível, contou a ele sua teoria. O mago piscou, 

coçando a barba. Aika estranhou vê-lo tão despreocupado 

naquele momento e surpreendeu-se quando ele a elogiou. 

— É uma boa ideia, mas para isso realmente 

funcionar, será preciso uma visão mais ampla do combate. 

Vamos até o topo do castelo, talvez nas sacadas, e lá eu irei 

guiá-la. Juntos, podemos fazer os cristais corrompidos em 

seus cajados serem purificados, e assim, eles perderão seus 

poderes das trevas. Graças aos poderes de Tamaryuu, seu 

alcance será cem vezes maior do que o dos meus poderes. 

— Mas, mestre, e quanto à Rainha e aos outros 

nobres? 

— Meus servos podem protegê-los. E de onde 

estivermos, poderemos perceber qualquer invasão 

indesejada. Deixe Tsubomi aqui com eles e me siga. E claro, 

erga suas proteções, pois precisará delas para que as energias 

das trevas não a afetem. 

— Mas elas me afastaram do Kurikara. 

— É até melhor assim. Você precisa se concentrar 

em si e em seus poderes, senti-lo lutando irá dispersá-la. 



Confie nele, nós dois sabemos que ele se sairá muito bem. 

Além disso, não pode ficar dependendo dele para sempre. 

Aika concordou, sentindo o orgulho um pouco 

ferido. Pediu a Tsubomi que ficasse com eles, num canto. 

Ela se despediu daquelas pessoas e os dois saíram, às 

pressas. Tôzen mantinha-se à frente com o cajado erguido 

entoando algum outro encanto. A Guardiã afastou-se ainda 

mais de Kurikara e, por conseguinte, dos poderes do 

bracelete, para concentrar-se em sua nova missão. Acabou 

sorrindo sem querer: talvez pudesse assim conquistar a 

confiança dele em definitivo. Se fosse mais educada e mais 

paciente, quem sabe até ele não mudaria de ideia e deixasse 

que Riko e Iruka continuassem a treiná-la?  

Avançaram pelos corredores onde soldados corriam 

no sentido oposto ao deles. Aika podia ver as chamas 

agitadas e servos do castelo abaixo deles se escondendo e 

carregando comida e cobertas. Apesar de toda aquela tensão, 

procurou manter-se atenta, por mais que seus três amigos 

dessem a entender que não era um combate perigoso. Até 

onde sabia, nenhum oni ou shuzokumo havia conseguido 

penetrar naquela área. Tôzen mantinha-se à frente, 



caminhando muito rápido, seu manto branco adornado em 

bordados de ouro sacudindo-se e o cajado erguido, com o 

cristal emitindo um suave brilho arroxeado. 

Foi quando um calafrio na nuca de Aika a fez retesar-

se. Uma sensação fria desceu da cabeça aos pés e seu coração 

acelerou. A primeira vez que sentira algo equivalente àquela 

sensação foi quando levou um tiro na saída de um evento de 

anime. Aquele era seu instinto próprio, algo totalmente 

aquém de Gattai e seus poderes e que lhe avisava de que 

estava em perigo. 

— Me-mestre… sinto que há algo errado! — 

interrompeu-se, tentando parecer o mais séria possível. — 

Talvez não devêssemos vir por aqui… 

— Está tudo bem, Guardiã — disse Tôzen. Ele 

parecia afável e até ofereceu-lhe uma das mãos. — Você 

deve estar sentindo seus amigos em luta e a proximidade dos 

magos. Eles são perigosos e menos “sutis” que os membros 

do Dokujuugumi, que agem na surdina. Concentre-se em 

seus poderes e em lutarmos juntos contra eles! 



Aika respirou fundo, contudo, a sensação não a 

deixou. Queria ter levado Tsubomi consigo, embora temesse 

estar apenas se acovardando.  

— Merda… estou com as pernas bambas… se 

continuar assim, não poderei continuar com o pessoal… 

Naquele combate no Montanha Escarlate eu estava muito 

longe das coisas, protegida, mas agora… preciso me 

controlar! Preciso ser mais forte! 

Tentando ignorar seus instintos, subiu mais um lance 

de escadas, abriu uma das portas e deram no terraço. 

Avançou com cautela entre a neve que caía forte, procurando 

manter sua mente limpa e aproveitando para respirar, afinal 

tinha corrido uma longa distância. Daquela altura, Aika 

podia vislumbrar, mesmo que com dificuldade pela vertigem 

que ainda a perseguia quando subia em locais altos, a batalha 

travada do lado de fora. Os campos cobertos de neve eram 

queimados e as montanhas eram apagadas pela noite fria. Por 

um instante viu um clarão de fogo enorme e supôs ser um 

ataque de Kurikara. Podia ouvir gritos de guerra e viu mais 

soldados avançando para as entradas para dar suporte. Logo 



em seguida, viu uma sombra escura erguer-se até o céu e 

novamente sendo “partida” por outro clarão vermelho. 

— Kurikara deve estar enfrentando dois ou três 

magos sozinho. Vamos ajudá-lo daqui. Erga sua foice, 

Guardiã, e comece respirando calmamente e emanando sua 

energia purificadora. As trevas não poderão detê-la! 

— Entendido! 

Aika respirou fundo, ergueu Hanji e começou a girá-

la, invocando suas brumas purificadoras. Sentia a presença 

de Tôzen atrás de si, não imaginando o perigo que corria… 

  



Fim desta amostra. 
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