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Prólogo 

 Finalmente a noite chegara. Era a primeira lua nova de inverno após sua filha ter 

recebido a primeira benção sanguínea que as mulheres recebem todos os meses. Agora 

finalmente tinham a trindade completa. Donzela, mãe e anciã. A antiga linhagem de Letícia 

almejava o poder oculto daquele bosque desde que a cidade fora fundada e agora finalmente 

tinham a chance de transformar aquele sonho em realidade. Os três vultos, vestidos com 

túnicas preta, eram quase invisíveis na noite escura. Com pouca dificuldade conseguiram 

passar pelo vão estreito entre os portões trancados displicentemente por uma corrente. Letícia 

procurou o círculo de pedras que se voltava para o leste. A donzela e a anciã tiraram duas 

pequenas caixas de madeira e depositaram no chão. Em um círculo, de mãos dadas, 

começaram a dançar e a murmurar o ritual em uma língua há muito tempo esquecida. O som 

rítmico de uma oração profana se propagava pelo bosque. 

 Subitamente pararam. Letícia pegou a primeira caixa e elevou-a acima da cabeça. Suas 

duas companheiras rodearam-na, de mãos dadas, e começaram de novo a oração. Com 

cuidado, abriu a caixa e de dentro tirou um grande louva-a-deus. O animal ficou perfeitamente 

parado em suas mãos enquanto uma energia violeta escura brotava das linhas riscadas pelo 

destino, nas mãos da mulher. O animal pareceu escurecer e olhou para Letícia. Ela retribuiu 

com um sorriso perfeito, branco e terrível. Após esse olhar de aprovação, o inseto pulou de 

suas mãos e se misturou à vegetação do lugar. As três mulheres se entreolharam satisfeitas. 

Da segunda caixa, uma grande aranha saiu. Ela era grande e pesada, afinal estava grávida de 

inúmeros filhotes. Repetiram o mesmo procedimento de antes. A aranha aguardou o sorriso 

de aprovação de sua mestra para logo depois seguir o mesmo caminho do louva-a-deus. 

 O trabalho parecia concluído, e as três estavam exaustas. Haviam deixado boa parte de 

sua energia ali. Subitamente, Letícia deu um grito e foi ao chão. Ela viu com os olhos da 

mente o rosto pálido e terrível de sua rival, ordenando que fosse embora. A dor de cabeça era 



 

3 
 

aguda e o poder incomparável. Não havia como resistir àquela urgência em sair daquele lugar. 

As três tentaram contrapor a mágica da rival com toda força e a medida que faziam aquilo o 

solo onde estavam começou a ficar enegrecido, enquanto subiam pequenas nuvens de fumaça. 

Elas não iriam conseguir enfrentar aquele tipo de força. Ainda não. Correram em disparada 

para a saída do bosque. Quando transpuseram o portão, respiraram aliviadas. As três sorriram. 

Haviam conseguido cumprir a missão que haviam se proposto. Mas Letícia ainda tinha mais 

uma surpresa. Se agachou e agarrou as grades dos portões com as duas mãos. Uma figura 

comprida e escorregadia se esgueirou pela manga de sua túnica preta e rapidamente se 

mesclou com a escuridão do bosque. A mulher se levantou e tirou o capuz da túnica, 

mostrando seus longos cabelos vermelhos. A trindade deu as mãos e voltou para a escuridão 

de onde tinham saído. Aguardariam com paciência. Sua aventura noturna traria resultados. 

  

Capítulo 1. A menina pequena demais para sua idade 

 

 Elisa havia acordado de mau humor. Tinha ficado até a madrugada jogando na internet 

e agora tinha que ir para a escola. Ela odiava a nova escola. Estava há um ano na cidade e 

ainda não tinha sequer um amigo. Sentia falta dos seus amigos e dos seus professores da 

cidade anterior. Aqui, ninguém gostava dela. Tudo que fazia era motivo para as outras 

crianças implicarem com ela. Não ajudava nada o fato dela ser muito pequena para os seus 

doze anos. Todos os professores insistiam para que sentasse na primeira fileira, o que só dava 

mais motivo para ser molestada pelos outros garotos. A mãe praticamente a arrastava para a 

escola todos os dias. Queria voltar a ter a idade da irmã. Ela sempre acordava antes do 

despertador, bem humorada, adorava a escola e já estava rodeada de amigos. A vida era mais 

simples com cinco anos.  
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 Quando chegou na escola ainda faltavam 5 minutos para as aulas começarem. Sentou-

se resignada na primeira cadeira tentando manter os olhos abertos quando de repente uma 

bolinha de papel a acertou na cabeça. Lá estava ela, gargalhando com as amigas. A menina 

ruiva, desde o primeiro dia, não a deixava em paz. Sempre apontando, rindo, jogando alguma 

coisa, todas as vezes rodeada por amigas. Elisa olhou para a garota e tentou mostrar 

indiferença mas, na verdade, o que ela queria era sair correndo da sala, voltar para casa e 

chorar abraçada com o travesseiro. Finalmente a aula começou. Quanto mais cedo começasse 

a aula, mais cedo terminaria. Pelo menos era sexta feira. 

 Depois da aula chegou em casa aliviada. Dois dias inteiros de liberdade. Mas na hora 

do almoço seus pais deram uma notícia que conseguiu acabar com qualquer esperança de se 

divertir no tão aguardado fim de semana 

 - Sabe o que a gente vai fazer esse fim de semana? 

 - O que? - Respondeu Elisa apreensiva. 

 - Vamos ao Bosque que fica lá no sul da cidade. Todos falam que é muito bonito, 

aposto que vocês vão adorar. 

 - Mãaaaeeee! Você sabe que eu não gosto de sair de casa no fim de semana. É quando 

eu posso me distrair, conversar com meus amigos pela internet, relaxar. Será que vocês não 

podem me deixar em casa e levar só a Lúcia? 

 - Vai ser legal Lisa! - A irmã nunca falava o “E” do seu nome. Aquilo era irritante! 

 - Vai ser legal para você que é uma bebezona, eu já sou quase adulta, posso me cuidar 

sozinha por uma tarde!! Mãeee. Deixa eu ficar aqui! 

 - Eu não sou bebê. Você que é! 

 - Elisa, você vai ir conosco e tenho certeza que vai gostar. Você fica muito tempo 

enfurnada no seu quarto na frente daquele computador. Está precisando pegar um sol, andar, 
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fazer um pouco de exercício. Você não quer levar a bicicleta? Quando você era pequena 

gostava tanto de andar de bicicleta.  

 - Eu não quero andar de bicicleta. Eu quero ficar em casa. Não tenho nada o que fazer 

naquele bosque idiota. Não quero ir. Ninguém me deixa em paz. Ninguém me entende. 

 Terminou a frase e foi para o seu quarto. Abraço seu travesseiro e esperou alguns 

minutos para que seu pai entrasse para conversar. Ele sempre fazia isso. O pai tinha tanta 

paciência. Em alguns momentos parecia que era o único que conseguia entendê-la. Talvez 

porque ele também era baixinho. Apesar de ser alguns centímetros mais alto que a mãe, 

Quando Elisa o via perto dos amigos percebia quão pequeno ele era. Quando a garota escutou 

o ranger da porta, afundou ainda mais a cabeça no travesseiro: 

 - Oi filha. Vamos voltar pra almoçar. De todo jeito nós vamos ao Bosque. Vou pensar 

isso como seu castigo por ter se comportado tão mal na mesa hoje. Você vai voltar e vai pedir 

desculpas para sua mãe, para sua irmã e depois terminar de comer. Só então você vai poder 

ficar no seu quarto. 

 A menina sentia as mãos suaves de Juliano acariciando seu cabelo, mas ainda relutava 

em dizer alguma coisa. Não queria chorar e sabia que se tentasse falar naquele momento não 

ia conseguir segurar. O pai continuou: 

 -Vou deixar você aqui por mais cinco minutos e depois quero te ver lá na cozinha, 

certo? Não faz o papai ter que voltar aqui não, como você mesmo disse, já é quase adulta, não 

é verdade? Então vamos resolver isso igual adultos. 

 O pai levantou-se e saiu com calma. Em cinco minutos marcados no relógio a menina 

tinha conseguido controlar o ímpeto de chorar e foi até a cozinha. Pediu desculpas relutantes à 

mãe e à irmã e sentou-se para comer. Não admitiria nunca, mas estava com fome. Terminou o 

almoço em silêncio e Elisa foi para o seu quarto sentir pena de si mesma. Mal tinha ligado o 
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computador quando a irmãzinha entrou. Elisa virou pronta para mandar a irmã sair de seu 

quarto mas a menina foi mais rápida e a abraçou. Deu-lhe um beijo no rosto e disse: 

 - Vai ser legal mana, você vai ver. 

 Antes de Elisa ter oportunidade de dizer qualquer coisa, Lúcia já estava saindo do 

quarto e fechando a porta atrás dela. “Essa menina é esquisita”, se forçou a pensar, mas não 

conseguiu evitar o sentimento de bem estar que aquela atitude singela trouxera. Virou-se para 

o computador mas havia perdido a vontade de fazer qualquer coisa. Entrou em um site que 

tinha várias rádios disponíveis e escolheu uma ao acaso e, por acaso, a rádio era irlandesa. O 

inglês dela não era bom o suficiente para entender a letra da música, mas a melodia era 

reconfortante. Recostou-se de barriga pra cima em sua cama e deixou a melodia levá-la para a 

terra dos sonhos. 

 Quando acordou sentiu-se um pouco menos desanimada e já havia se conformado um 

pouco com o passeio ao Bosque no dia seguinte, mas ainda assim conversou com os amigos 

sobre como os pais eram injustos e como ela nunca podia fazer nada do que queria. Seus 

amigos concordaram com ela e isso aumentou a saudade deles. Ela queria ter amigos na 

cidade nova. Mas ao invés de fazer amigos ela tinha que ir para o bosque maldito. Com esse 

pensamento, após o jantar, foi dormir de novo. 

 Pela manhã estava menos mal humorada do que transparecia. A atitude da irmã no dia 

anterior de fato a havia desarmado, mas ela não ia dar esse gostinho para a mãe. Fez questão 

de colocar sua cara mais emburrada quando saiu do quarto. Logo ao sair viu a irmã com um 

sorriso de orelha a orelha com um lindo vestido amarelo com pequenos unicórnios azuis 

pintados. Não resistiu e teve que pegá-la no colo e dar uma mordida de carinho na bochecha 

rechonchuda da pequena. Quando colocou-a no chão, olhou para os lados para garantir que a 

mãe não tinha visto aquele gesto bem humorado. Entrou no banheiro e começou a se arrumar 

para ir ao Bosque. 



 

7 
 

 Entrou no carro e sentou-se no banco traseiro com o rosto fechado. Os pais não 

demonstraram preocupação e continuaram o trajeto como se nada estivesse acontecendo. A 

irmã estava elétrica ao seu lado, mas não deixou isso animá-la. Estava determinada a não se 

divertir hoje. Ia fazê-los pagar por arruinarem seu fim de semana. 

 Passaram pelos grandes portões enferrujados do Bosque. O lugar era cercado por 

grades de ferro em toda sua extensão, e abria todos os dias das 7:00 às 20:00. Em dias 

ensolarados como este ficava repleto de famílias aproveitando o sol e o ar puro fornecido 

pelas árvores. Andaram pelos caminhos de pedra até chegar a um parquinho com balanços, 

escorregadores, gangorras, entre outros brinquedos em um chão de areia. Lúcia foi correndo 

para o balanço e a mãe a seguiu. O pai sentou-se na areia com uma máquina fotográfica e 

olhou para a filha mais velha. Elisa com os braços cruzados procurou um banco para se 

acomodar. 

 - Vai ficar aí o dia todo? 

 - Vou! 

 Luciano sorriu, tirou uma foto e foi olhar para as outras duas. Quando desviou o olhar 

de Elisa ela aproveitou e mostrou a língua pra ele. Momentaneamente aquilo a fez se sentir 

melhor. Apesar de o banco estar à sombra de um grande salgueiro, o tempo estava muito 

quente, e ficar com os braços cruzados só aumentava o calor. Descruzou os braços e se 

perguntou quanto tempo ainda faltava para irem embora. Perguntou para o pai as horas. Não 

haviam se passado nem 15 minutos! 

 Ficar emburrada era muito cansativo. Sua força de vontade começava a falhar. Não 

conseguiria ficar emburrada por todo o tempo em que estivessem ali. Mas não ia deixar que 

eles a vissem se divertindo. Levantou-se e disse: 

 - Pai, posso dar uma volta? 

 - Só não saia do Bosque. 
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 - Tá. 

 A garota saiu correndo pelo caminho sem olhar para o pai, que a observou com um 

sorriso. Sabia que a menina ia acabar cedendo. “Crianças são criaturas extraordinárias”, 

pensou, para depois se juntar à esposa e sua caçula. 

 Elisa correu até entrar na sombra das árvores e ficar protegida da vista dos pais. Ali 

começou a andar cabisbaixa, sem muita vontade de estar ali. Seguia o caminho, 

cuidadosamente calçado com pedras escuras, deixando a mente livre para divagar. Após um 

curto período admirou o silêncio do lugar. Mal se ouvia o som do intenso tráfego da cidade. 

Mesmo quando alguma buzina soava, o barulho parecia vir de muito longe, quase um assovio. 

Em alguns pontos da trilha, havia bifurcações que levavam a círculos de pedra no meio do 

bosque, originalmente desenhados para quem quisesse fazer algum piquenique, porém 

atualmente estavam praticamente abandonados. A maior parte das pessoas ficava no 

parquinho ou tomando sol no gramado, deixando a floresta quase solitária. Elisa entrou em 

um destes círculos e deitou-se com a barriga para cima. A luz do sol era quase totalmente 

bloqueada pelas árvores, com poucos feixes conseguindo passar por entre as folhas. Depois de 

um tempo, levantou-se e ensaiou uma pequena dança com um acompanhante imaginário. Sem 

que se desse conta, qualquer resquício de mau humor foi deixado para trás. 

 Depois de brincar sozinha, continuou a caminhada, sempre observando as clareiras de 

pedra na floresta. Uma delas estava enegrecida como se alguma fogueira tivesse sido feita ali, 

mas não havia cinzas. A menina entrou no círculo escurecido, e olhou as pedras bem de perto, 

tentando identificar o que tinha acontecido por ali, porém uma sensação de terror súbito 

tomou conta da garota que se sentiu impelida a sair correndo de lá e à medida que corria a 

sensação de bem estar que o bosque transmitia foi voltando, e o ritmo da marcha diminuindo. 

Caminhou observando as árvores com atenção. Algumas pareciam ter rostos, e o farfalhar das 

folhas era parecido com gargalhadas. Quando observou o calçamento mais de perto, viu que 
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aquelas pedras já eram praticamente parte do bosque. Musgos e líquens recobriam a maior 

parte delas, formigas tinham suas minúsculas estradas por toda a parte além de borboletas e 

besouros que passeavam por ali. Ela pegou uma borboleta com a mão após algum esforço e 

pensou em levá-la para mostrar aos pais, mas sentiu que seria errado aprisionar o animal. 

Soltou-a no ar e observou seu voo até que a borboleta pousasse em um galho de árvore mais 

alto. Nesse momento, o barulho do vento pareceu um suspiro de aprovação.  

 Depois de algum tempo de caminhada, chegou a um gramado bem cuidado. A trilha 

continuava por ali e atravessava um riacho através de uma pequena ponte de madeira pintada 

de amarelo. Embaixo da ponte havia muitas pedras. Duas delas davam a impressão de ser um 

troll sentado, esperando para cobrar seu pedágio com seu cabelo de musgo. Elisa atravessou a 

ponte correndo e olhou para trás. O troll não tinha acordado. 

 Seguiu a trilha até que ela entrasse de novo na mata e voltasse ao parquinho de onde 

ela tinha saído. Foi correndo em direção aos pais, pensando que talvez eles estivessem 

preocupados com sua demora, mas estavam ambos tranquilos brincando com Lúcia na 

gangorra. Ela olhou no relógio da mãe e viu que não tinha se passado nem meia hora. Havia 

alguma coisa muito estranha naquele lugar. Tinha certeza que tinha ficado meia hora só 

deitada na clareira olhando para o céu. Ela não descansaria até descobrir porque o tempo 

andava mais devagar dentro da mata. 

 Roberta, sua mãe se admirou com a melhora do humor da filha após a caminhada. 

Foram tomar sorvete, brincaram de pique-esconde, ela até empurrou a irmã no balanço, coisa 

que odiava. Além disso, Elisa começou a perguntar sobre o bosque, quem era o fundador, há 

quanto tempo estava ali, muitas coisas que ela não sabia responder. Apesar de ter nascido 

naquela cidade e estar de volta após tantos anos fora, nunca se preocupou com a história de 

onde nasceu, muito menos com a história do Bosque. Lá sempre fora conhecido como o 

Bosque. E isso bastava. O interesse da menina foi tão grande que seus pais decidiram levá-las 
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no fim de semana seguinte ao lugar novamente. Elisa sentiu uma imensa satisfação. Poderia 

dar prosseguimento às suas investigações. 

  

  

2-A cautelosa investigação 

 

 Nos dias que se seguiram, Elisa se engajou em uma minuciosa pesquisa pela internet e 

concluiu que a história do bosque era definitivamente estranha. Quando os primeiros 

exploradores chegaram ao lugar, encontraram as pequenas trilhas já pavimentadas 

cuidadosamente, o que cercou o lugar de grande superstição. Aquela região era evitada devido 

a diversos rumores sobre espíritos malignos que povoavam aquela área. A cidade começou a 

prosperar e todas as tentativas de desmatar o lugar foram frustradas. Lenhadores desapareciam 

misteriosamente. Acidentes bizarros (existe uma história de que em 1833 um lenhador saiu de 

casa para buscar lenha e a família o encontrou dois dias depois com o machado nas mãos e a 

cabeça caída ao seu lado, como se ele mesmo tivesse se decapitado) aconteciam há todo 

momento. Em 1890 o prefeito decidiu transformar aquela área em um parque e não se falou 

mais em derrubar o bosque. Porém coisas estranhas continuavam a acontecer. Em 1922 um 

grande incêndio queimou cerca de 30 quarteirões naquele bairro. O bosque permaneceu 

intacto. Nenhuma planta foi encontrada queimada. Mas a história que mais havia chamado a 

atenção da menina foi quando em 1951 o famoso bebê Lindbergh desapareceu. Seu pai, 

Augusto Lindbergh, contratou um batalhão de detetives para encontrá-lo, somente os 

melhores que o dinheiro podia comprar. A polícia dedicou todos os seus esforços a encontrar 

o bebê do magnata. Após uma semana infrutífera de buscas, encontraram a criança 

engatinhando nos caminhos do Bosque com uma fralda feita de folhas, intacto. Ninguém 

descobriu como o bebê desapareceu, nem como sobreviveu aos 7 dias sem cuidado, mas o 
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fato é que lá estava Joseph Lindbergh são e salvo. O bebê cresceu e foi prefeito da cidade 

duas vezes. Nos seus mandatos ele ampliou a área do parque, colocou balanços, gangorras, 

tanques de areia e um lago artificial para incentivar a população a visitar o Bosque.  

 Enquanto o professor tentava explicar para uma turma desatenta as complicadas regras 

de acentuação, Elisa só conseguia pensar que daqui a dois dias finalmente iria voltar ao lugar 

para desvendar seus mistérios. Durante toda a semana Ayla e suas amigas tentaram fazê-la 

chorar, mas não tiveram sucesso. Ela simplesmente não tinha tempo para aquelas meninas 

estúpidas. A falta de importância que Elisa deu para as garotas fez com que naquele dia, 

durante o recreio, enquanto ela tranquilamente comia seu lanche sozinha, o grupo de 

antagonistas se aproximou e sua líder disse, insolente: 

 - Você se acha melhor que nós? Acha que só porque você veio de outra cidade não 

precisa de ninguém? 

 - Não. Mas vocês não gostam de mim. Então eu não provoco ninguém e espero pela 

mesma cortesia. 

 - Sentar na frente não vai fazer os professores gostarem de você. Ninguém gosta de 

você! 

 - Eu não pedi para ninguém gostar. 

 Ao dizer isso Elisa foi se levantar e esbarrou na lata de refrigerante que sua nêmese 

segurava na mão direita e derramou o líquido na blusa da garota ruiva que ficou enfurecida e 

foi contar o que havia acontecido ao diretor. Elisa então foi convocada à diretoria no final da 

manhã. 

 - O que você fez foi muito errado mocinha. Ela só estava tentando fazer amizade com 

você. 

 - Senhor, eu não fiz nada, foi um acidente. Além disso ela não quer ser minha amiga. 

Ela só sabe implicar comigo. 
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 - Não foi essa a história que eu ouvi. Eu chamei a sua mãe aqui. Falei que você ficará 

suspensa esses dois dias para pensar no que você fez.  

 - Mas eu não fiz nada! Ela que veio me perturbar, eu só queria ir para longe dela. O 

que aconteceu foi um acidente! 

 - Pode guardar as explicações para sua família mocinha. Nós nunca tivemos problemas 

com Ayla antes. Minha decisão já está tomada 

 Elisa teve que ouvir sermão da mãe durante todo o trajeto para casa. Não adiantava 

tentar argumentar quando a mãe estava assim, portanto ela nem tentou. Assim como o diretor, 

a mãe simplesmente não ouviria. Ela não sabia o porquê, mas nenhum adulto parecia ouvir o 

que tinha a dizer. Então o que fez foi escutar em silêncio à sua mãe que ficou gritando que 

aquilo nunca tinha acontecido antes, que nunca mais poderia se repetir, não era essa a 

educação que recebera etc etc etc. Foi para o quarto e seu pai a proibiu de usar o computador 

por uma semana. Ela não poderia continuar sua investigação pela internet, mas pelo menos 

iria poder revisitar o lugar no final de semana. 

 Elisa focou sua atenção para o que poderia levar no sábado que a ajudaria a solucionar 

o que havia de estranho com o bosque. A primeira coisa que fez foi pegar uma lupa. Era 

conhecimento popular que todo detetive precisa de uma. Encontrou uma, jogada em uma 

caixa com os brinquedos que há muito não usava. Era pequena, mas iria servir. Na mesma 

caixa encontrou uma pedra azul lisa, com um furo no meio. Sua tia havia lhe presenteado com 

aquilo há muito tempo, disse que encontrou na praia e lembrou-se dela. Não soube o porquê, 

mas alguma coisa no fundo da cabeça fez com que pegasse a pedra também. Podia servir para 

alguma coisa. Lembrou-se de pegar um cronômetro. Sabia que o tempo andava de um jeito 

estranho no meio das árvores. Pode sentir aquilo. Pegou um dos óculos que via em 3D da 

televisão nova. Não sabia em que aquilo ajudaria, mas já que ninguém nunca os usava em 

casa se estragassem não sentiriam falta. Além disso era um óculos escuro legal. Claro que 
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pegou também um pequeno canivete sem ponta que tinha guardado. Caso acontecesse alguma 

coisa, poderia se defender. Poderia precisar de uma ajudante também. Foi procurar Lúcia: 

 - Oi mana, o que você está fazendo aí? - Disse para a menina que segurava duas 

bonecas. 

 - Só brincando? Quer brincar comigo? 

 - Claro 

 Elisa pegou a boneca da irmã, brincou por um tempo e começou: 

 - O que você vai querer fazer no bosque amanhã? 

 - Gostei de ficar no balanço, mas o papai disse que vai levar a gente para andar de 

pedalinho. Eu nunca andei, vai ser legal. 

 - Você sabia que o bosque é mágico? 

 - Sério?? Como você sabe? 

 - Aquele dia que eu saí sozinha eu vi a magia. O tempo anda esquisito lá dentro. Até 

consegui ver uma fada de longe.  

 - Mentira, não viu nada! 

 - Vi sim!!! Ela era bem pequena e voou logo mas era uma fada tenho certeza - mentiu 

Elisa. 

 - Você não ficou com medo? 

 - Não precisa ter medo das fadas. Os que são perigosos são os trolls. Eles sempre estão 

procurando alguma refeição. 

 - Para, eu estou ficando com medo. 

 - Mas não precisa ficar com medo, eu vou estar com você. Não quer ir lá para tentar 

ver as fadas? 

 - Só se o papai for também. 

 - Deixa de ser boba, todo mundo sabe que adultos não conseguem ver fadas. 
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 - Mas e se o troll pegar a gente? E além disso eu queria andar de pedalinho... 

 - Você é muito boba mesmo. Vou investigar sozinha então.  

 - Não vai não Elisa. Fica com a gente. Vai ser legal todo mundo brincar junto. Tem 

tempo que não brinca todo mundo junto. 

 - Você não entende também. Pode ir andar de pedalinho. Eu vou investigar sozinha. 

 Terminou de dizer isso e deixou a boneca com a irmã e saiu do quarto. Foi tomar 

banho e se preparar para o dia seguinte, quando a aventura iria começar.   

 No sábado de manhã os pais chamaram Elisa para ter uma conversa: 

 - Nós quase não fomos para o Bosque por sua causa, para você não sair do castigo. 

Mas não seria justo punir sua irmã também. Então enquanto estivermos lá, seu castigo estará 

em pausa, mas quando voltarmos vai continuar certo? Não queremos mais saber de você 

jogando coisas nas suas colegas de escola. Lá vai poder fazer o que quiser mas voltando pra 

casa, vai continuar sem computador.  

 Elisa nem tentou se explicar, sequer pronunciou uma palavra. Dirigiu um olhar de 

desafio para os pais e acenou com a cabeça, confirmando que havia entendido. Uma lágrima 

quase escorreu dos seus olhos, mas segurou-a até chegar no banheiro para poder lavar o rosto.  

 Quando chegaram ao bosque, foram todos ao balanço primeiro. Elisa nem se deu ao 

trabalho de sentar-se. Perguntou logo se poderia sair para caminhar por ali, e conseguiu a 

permissão contanto que não saísse do bosque. Checou o relógio da mãe e foi correndo para a 

linha das árvores começar o que havia planejado tão cuidadosamente a semana toda.  

 Inicialmente colocou os óculos 3D, na esperança de que eles dessem uma diferente 

perspectiva sob a sombra das árvores. Mas os óculos eram muito escuros só atrapalharam a 

visão. Caminhou um pouco mais até chegar ao círculo enegrecido. Sentiu-se mal ao entrar lá, 

porém a determinação foi maior. Tirou a lupa e examinou a parte escura bem de perto. 

Conseguiu ver que entre as pedras havia muita grama morta, e que aquela parte escura parecia 
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estar bem grudada, não saía nem quando tentava raspar com o canivete. Além da grama estar 

morta não conseguiu ver nenhum inseto no círculo, apesar de ter examinado minuciosamente. 

Aquela energia estranha também era sentida pelos animais. Achou melhor sair dali depressa. 

 A lupa não foi de muita ajuda para investigar o restante da floresta. Continuou 

andando, observando com cuidado às árvores, quando de repente lembrou-se de ligar o 

cronômetro. Sabia que havia algo errado sobre como o tempo transcorria ali, o cronômetro era 

o mais importante e ainda assim o esquecera. Mas não tinha problema. Talvez até fosse útil 

aquele esquecimento. Se quando checasse o relógio da mãe o tempo do cronômetro fosse 

igual ou maior, seria uma prova irrefutável de que o tempo dentro do bosque passava mais 

devagar. 

 Andou pelos círculos que se abriam na floresta, tentando encontrar qualquer coisa de 

diferente, qualquer coisa mágica, mas não conseguiu nada. Prosseguiu na trilha até chegar na 

ponte. Examinou cuidadosamente os musgos e líquens que cresciam na pedra com formato de 

troll, mas nada de diferente havia lá. Caminhou pela grama e sentou-se em um lugar um 

pouco elevado de onde podia observar o riacho, a pedra e a ponte. Colocou as mãos nos 

bolsos e sentiu a única coisa que ainda não havia usado. Pegou a pedrinha azulada com o furo 

no meio e olhou através dela para baixo da ponte. Foi aí que ela viu. Conseguiu ver o troll 

sentado debaixo da ponte. Através da pedra ela viu a silhueta robusta da criatura, com um 

cabelo verde que se derramava pelos ombros mas era escasso no topo da cabeça. Conseguia 

até ver as rugas de pedra perto dos olhos do troll. Foi então que de repente... o troll olhou para 

ela! 

Com o susto ela se levantou e derrubou a pedra no chão. Olhou para baixo da ponte e 

só viu as mesmas duas pedras com musgo e líquens. Pegou novamente a pequena pedrinha 

azul, limpou o pouco de grama que havia ficado grudado na pedra, olhou através do orifício e 

viu novamente o troll. E dessa vez não havia dúvida, o troll olhava para ela. O medo foi tão 
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grande que ela não conseguiu gritar. Ficou lá olhando para aquela criatura monstruosa que a 

fitava demoradamente. Mas, naquele olhar a garota viu bondade. Não sabia dizer se eram as 

grossas rugas embaixo dos olhos ou talvez o piscar lento da criatura que transmitiam aquela 

bondade, mas o fato é que ela não estava mais com medo. Aos poucos foi se aproximando e o 

troll não se mexeu. A menina esticou a mão e foi caminhando com passos lentos em direção 

ao bicho para tocá-lo. Quando estava bem perto o troll levantou-se com uma agilidade 

inesperada e disse com uma voz antiga: 

- Bom dia pequena... faz tempo desde que alguém conseguiu me acordar. Pode tirar a 

pedra do olho agora. – dizendo isso passou a mão esquerda na frente dos olhos da menina.  

Quando ela guardou a pedrinha no bolso ainda conseguia ver o troll. 

- Oi... eu me chamo Elisa... tenho só 12 anos... você vai comer a minha vida? 

O troll riu alto. Riu tão alto que a garota tinha certeza que o bairro inteiro tinha 

escutado 

- A vida de uma garotinha de 12 anos não me parece muito apetitosa. Acho que você 

pode ficar tranquila. Quem foi a fada marinha que te deu este visualizador? 

- Uma tia minha achou na praia e me deu. Eu tinha até esquecido dela, mas parece que 

eu sabia que ia precisar disto aqui no bosque. 

- Precisar... essa é uma palavra delicada... você não precisava encontrar a magia... não 

precisava, mas queria para fazer o que você QUERIA fazer, de fato você PRECISAVA do 

visualizador. As fadas marinhas são muito descuidadas. Elas não deviam deixar nosso reino 

tão exposto. AQUI 

- Como é o seu nome seu troll? 

- Troll? Não, eu não sou um troll. Um troll teria gostado de assar uma coxa de criança 

para almoçar. Minha raça já foi esquecida há muito tempo. Talvez eu seja o último. Ou talvez 
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exista mais alguma pedra deitada embaixo de outra ponte. Eu não sei. Há muito tempo parei 

de procurar. Mas pode me chamar de Barok 

- E ninguém mais sabe que você está aqui? Porque vocês ficam escondidos? Porque eu 

consegui ver vocês? O que alguém vai ver se olhar pra nós? Tem alguma fada por aqui? 

- Isso é um monte de perguntas pra uma garota tão pequena... os humanos conseguem 

falar bem rápido. Quando eu coloquei a mão nos seus olhos eu a coloquei no nosso mundo. 

Ninguém vai te ver. A não ser que tenha um visualizador como esse que você usou. Calma 

calma. Passar do nosso mundo para o seu é bem mais fácil do que do seu para o nosso. 

Quando você for ao encontro dos seus pais nem sentirá a passagem. Respondendo à sua 

última pergunta. É Claro que existem muitas fadas aqui, esse é o lar delas, desde muito antes 

dos humanos chegarem nessa terra. Muitas vezes vocês tentaram destruir o nosso lar e 

pagaram o preço por isso. Mas com o tempo aprenderam a respeitar o lugar mesmo sem saber 

exatamente o porquê. Vocês humanos destroem tudo que tocam. Por isso nos escondemos. 

Mas você parece ser uma menina boazinha. Vai poder ver o que de fato acontece neste 

parque. Agora siga seu caminho que esta conversa me deixou muito cansado. Falar tanto é 

muito cansativo para uma velha pedra como eu. 

Dizendo isso Barok se acomodou embaixo da ponte e foi dormir. Para ver que existia 

alguma coisa além de uma pedra naquele lugar seria necessário prestar muita atenção. A 

menina seguiu a trilha e parou em cima da ponte. Ficou olhando para o pequeno rio que 

passava embaixo. Através da água límpida era possível ver o leito rochoso do riacho. Viu uma 

folha verde que seguia mansa pelo rio, porém quando ela parou para prestar um pouco de 

atenção viu que a folha estava subindo contra a corrente. Prestou um pouco mais de atenção e 

viu que na verdade era um pequeno barco, guiado por uma minúscula criatura que lutava 

contra a correnteza. Ela desceu até a borda do riacho e olhou de perto para a criatura. O barco 

tinha uma vela central e subia contra a corrente, enquanto um minúsculo homem o guiava 
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através de um leme na popa. O barco verde estava carregado com diversas caixas. O homem 

trajava uma camisa verde e uma calça preta e assoviava enquanto seu barquinho seguia seu 

caminho. Ele demorou a prestar atenção na gigantesca garotinha que o encarava da ponte. 

Quando percebeu que ela podia vê-lo, um olhar de surpresa se colocou em seu rosto, mas ele 

não se amedrontou. Rapidamente tirou uma flecha da aljava que tinha nas costas e a encaixou 

na corda do arco que estava apoiado no mastro. Quando a menina viu a pequena flecha 

apontada para ela, disse tranquila: 

- Não atire! Eu estava falando com Barok. Ele que me deu o dom de ver o seu mundo. 

- Aquela velha pedra está sempre aprontando estas coisas...  quem é você? Porque 

você está interessada em ver o que fazemos por aqui? Não vai jogar pedras na água e afundar 

o meu barco? O encanto de proteção é exatamente para proteger nossa raça de meninas 

curiosas. 

- Eu consegui um visualizador, e aí ele conversou comigo, passou a mão no meu rosto 

e de repente eu conseguia ver sem o visualizador 

-Visualizador? Aposto que conseguiu na praia. Aquelas estúpidas fadas marinhas...  

seja útil então e me coloque do outro lado da ponte. Aí embaixo tem umas pedras bem difíceis 

de desviar e já que você está aqui pode se fazer útil não é verdade? Do outro lado está o porto. 

Vamos ver se consegue fazer alguma coisa. 

A garotinha pegou o barco com o maior cuidado que pode, mas o pequeno ser vivo 

dentro dele gritava insistentemente: 

- CUIDADO! CUIDADO! EU VOU CAIR! CUIDADO!  

Elisa tentou deixar as mãos o mais quietas possível e levou o barco para o outro lado 

da ponte. Lá ela viu o barquinho indo calmamente para um porto onde se viam outros barcos, 

vazios, que podiam facilmente ser confundidos com um amontoado de folhas. O condutor 

resmungou um agradecimento, desceu do barco e saiu correndo para dentro da grama. Nem 
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deu tempo para a menina perguntar o nome da criatura, mas estava muito maravilhada com 

tudo o que acontecia para se importar. Seguiu pela trilha olhando atentamente para a floresta. 

Viu um homenzinho conduzindo uma formiga para passear como se conduzisse um cachorro, 

viu uma família diminuta fazendo uma piquenique em um galho de árvore. No meio das 

árvores viu pequenas casinhas construídas com madeira. Em alguns lugares na grama havia 

currais cheio de besouros. 

Andando um pouco mais na trilha viu uma teia de aranha grossa e diferente de todas as 

outras teias que já tinha visto. No meio dela um grande inseto que ela nunca tinha visto lutava 

pela vida, enquanto a aranha se aproximava calmamente dele. A aranha era grande e coberta 

de pelos. A menina, que a essa altura já não achava qualquer coisa estranha, chegou perto e 

viu que, o que ela acreditou ser um inseto, era na verdade uma pequena fada lutando para se 

desvencilhar da teia. Ela tinha asas finas como as de uma libélula, usava algo que parecia uma 

armadura dourada com uma linda tiara em cima de cabelos ruivos. A menina pegou um 

pedaço de madeira e acertou a aranha com força, que caiu no chão a uma longa distância e 

desapareceu. A teia era mais grossa e mais pegajosa do que aparentara inicialmente. A menina 

retirou o canivete e libertou a criatura da armadilha da aranha. A fada bateu suas asas 

rapidamente, pegou uma lança dourada que estava grudada na teia, voou para a frente do rosto 

da menina e disse com uma voz solene: 

- Você salvou a minha vida. Eu tenho uma eterna dívida de gratidão com você. Meu 

nome é Liana, segunda em comando na guarda de honra da rainha Titânia, a senhora deste 

lugar. A quem eu tenho o prazer de dirigir a palavra? 

- É... meu nome é Elisa, eu faço o sétimo ano na escola Madre Teresa. 

- É um prazer Elisa do sétimo ano. Minha gratidão será eterna. Mas, se me permite 

perguntar, como você é capaz de me ver? Os humanos não devem ver o nosso reino. É para a 

nossa proteção. 
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A menina contou novamente a história sobre o encontro com Barok. A Fada ouviu 

com atenção e disse: 

- Foi o destino que fez com que Barok tomasse esta atitude. Vou deixar um grande 

presente para ele depois. 

- Aquela aranha era tão feia... o que ela fazia aqui? 

- Aquilo não era uma aranha normal. É uma aranha que só caça fadas. Elas estavam 

extintas até há pouco tempo, mas algumas mudanças têm acontecido no nosso reino. Talvez 

este seja o motivo de Barok ter te dado a visão... instintivamente ele devia saber que alguma 

coisa estava mudando. Aquela velha pedra tem uma sensibilidade aguçada...  

- Quem será que colocou aquela coisa tão feia aqui? 

- Eu não sei criança, mas pretendo descobrir. Provavelmente uma bruxa. Há muito 

tempo não ouvíamos falar de uma bruxa de verdade, mas aquela aranha tem que ser obra 

delas. É muita audácia delas trazerem o perigo para o nosso reino. Algumas fadas relataram 

que viram algumas bruxas rondando o bosque. Temos que investigar mais. Agora eu preciso 

voltar para o serviço da minha rainha. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? 

- Eu queria conhecer mais sobre o seu mundo? Queria conversar mais com você. 

-Agora é impossível, mas você tem a visão. Eu vou te dar um sinal. Com este sinal, 

todas as vezes que você estiver aqui será reconhecida como uma amiga das fadas. Vai ser só 

chamar o meu nome que eu virei a seu encontro. Só não conte a ninguém o que você 

consegue ver. Especialmente agora com muitas coisas malignas rondando esse bosque. Nós 

mantivemos esse mundo escondido por um motivo. Confio em você para nos ajudar a mantê-

lo assim. 

Dizendo isso a fada pegou sua lança e desenhou uma estranha runa que emitia uma 

suave luminosidade na mão de Elisa. Depois pegou alguns grãos de uma bolsa que estava 

amarrada em seu sinto e os ofereceu à menina. Ela aceitou o presente com um aceno de 



 

21 
 

cabeça. A medida que a pequena fada derramava os grãos na mão da menina, elas pareciam 

crescer até o tamanho de sementes de laranja normais. Liana agradeceu a Elisa mais uma vez 

e em um piscar de olhos desapareceu. Elisa guardou as sementes no bolso e quando olhou 

para a mão de novo não conseguiu ver nem sinal da runa desenhada em sua mão. Pensou bem 

e percebeu que já tivera sua dose de aventura naquela tarde. Saiu correndo para encontrar os 

pais. 

Roberta estava com Lúcia no colo enquanto Juliano tirava uma foto. Ao ver a cena de 

longe Elisa gritou: 

- Deixa que eu tiro! 

- Oi filha, foi rápida a sua volta – disse sua mãe 

- Só precisava correr um pouco – respondeu com o tom mais casual que conseguiu 

colocar na voz. 

A garota tirou a foto rapidamente e mostrou para os fotografados. O pai pegou a 

câmera e insistiu em tirar uma foto de suas meninas. Elisa foi para junto da família tentando 

paparicar sua irmãzinha. Os pais perceberam que ocasionalmente ela fazia alguns movimentos 

bruscos com a cabeça como se tivesse visto alguma coisa. Mas eles olhavam para aquela 

direção e não conseguiam ver nada de diferente, deduziram que era só alguma brincadeira e 

não deram maior importância para aquilo. Elisa Lembrou-se então de checar o relógio da mãe. 

Viu que no seu cronômetro haviam se passado três horas e quarenta e cinco minutos. Checou 

o relógio da mãe e viu que o ponteiro tinha avançado cerca de uma hora. A mágica era real.  

Ainda não tinham andado no pedalinho que Lúcia tanto queria. A mãe foi com a filha mais 

nova e o pai foi com a mais velha. O pai se admirou com o bom humor da filha. Desde que 

mudaram para a nova cidade não a via assim. Parecia estar realmente se divertindo no lago 

com a família. Deram a volta toda no lago, enquanto conversavam: 

- Está gostando aqui do bosque? 
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- Estou gostando muito. É muito tranquilo aqui. 

- O que você fez nesse tempo que ficou fora? 

- Nada... só caminhei por aí. 

- Nada mesmo? Não encontrou nada de diferente? 

- Não, fui até a ponte, dei a volta por dentro do bosque. Nada de mais não. 

- Você iria gostar se viéssemos aqui mais vezes? 

- Ia sim, Aqui é legal –disse Elisa se esforçando para conter o entusiasmo na voz. 

- Vamos tentar vir sempre então. Vou falar com sua mãe e com sua irmã, mas acho 

que elas vão gostar.  

Quando chegaram em casa sua irmã foi até o seu quarto e perguntou: 

- E aí, como foi a investigação? Encontrou alguma fada? 

Elisa estava louca para contar para a irmã sobre as aventuras que tivera. Queria poder 

contar tudo sobre Barok e Liana. Estava na ponta da língua. O dia todo se segurara para não 

contar para os pais o que vivera no bosque. Mas então lembrou-se do único pedido da fada, e 

disse. 

- Não encontrei nada. Mas o bosque é legal né. Gostou de passear no pedalinho? 

- Foi muito bom! Lá é bonito demais. Papai falou que vamos lá mais vezes. Vai ser 

legal não vai? 

- Vai sim Lúcia. Eu peguei umas sementes lá no bosque. Quer ir perguntar para a 

mamãe se tem algum lugar que a gente pode plantar elas? 

- Quero! 

Roberta disse que elas podiam usar o jardim do fundo para plantar as sementes. Ela 

inclusive tinha comprado algumas ferramentas de jardinagem assim que mudaram, mas nunca 

usara nenhuma. Elisa institivamente sabia o que tinha que fazer. Na pequena faixa de terra 

cercada por concreto, crescia uma relva rala, que lutava para brotar através do solo 
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endurecido. Pegou a pequena enxada vermelha e deu a pá para Lúcia e a orientou o que fazer. 

Retiraram tudo o que havia crescido e revolveram o solo. Depois pegaram a mangueira para 

deixar a terra bem molhada. Então dividiu as sementes com a irmã e cuidadosamente 

plantaram. Cada uma cavava um buraco pequeno com o dedo, colocava a semente e depois 

cobria com terra de novo. A irmã mais velha orientou que as sementes não podiam ficar muito 

próximas umas das outras. Não sabia como sabia disso, mas tinha certeza que esse era o jeito 

certo. Em pouco tempo semearam o pequeno canteiro de setenta e cinco centímetros de 

largura por quatro metros de comprimento. Roberta observou enquanto as filhas trabalhavam, 

ficou admirada com a destreza da primogênita e gostou de ver suas meninas trabalhando 

juntas. Provavelmente algum jardineiro do bosque tinha dado as sementes para a filha e 

ensinado como fazer. Não importava. Suas filhas estavam felizes juntas.  

Aquela noite Elisa achou que não conseguiria dormir devido à tamanha excitação, mas 

ao deitar-se percebeu o quanto estava cansada e seu corpo agradeceu o descanso. Olhou para a 

mão na esperança de ver a runa brilhar de novo, mas não conseguiu ver nada. Ficou se 

perguntando se o efeito da magia já tinha passado, mas agora somente no próximo fim de 

semana conseguiria descobrir. 

  

3- O treinamento inconsciente 

  

 Naquela semana, Elisa conseguiu se concentrar mais nas aulas, apesar da ansiedade 

em voltar ao Bosque no final de semana. Parecia que ao prestar atenção o tempo passava mais 

depressa. As outras meninas estavam parando de incomodá-la, mas também não se 

aproximavam. Pelo menos ela podia ficar em paz. Quando chegava em casa ia direto ao 

quintal de casa para molhar seu jardim, que logo no segundo dia já mostrou seus primeiros 

brotos. Gostava de ir com a irmã para ver o crescimento das plantas e conferir quais os novos 
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ramos haviam despontado. Roberta até comprou um adubo para ajudar no crescimento do 

jardim ao ver o entusiasmo das meninas. Elisa nem pareceu sofrer muito com o castigo de 

ficar sem o computador e mesmo quando a punição acabou já não ficava mais tanto tempo na 

frente da tela.  

Finalmente o sábado chegou. Ela já estava de pé bem antes dos pais, com sua lupa, o 

canivete e por algum motivo que não sabia explicar, também estava com seu visualizador em 

mãos. Não sabia se podia precisar de suas ferramentas mas achou melhor tê-las por perto. A 

runa ainda estava invisível, por isso estava ansiosa para saber se iria brilhar de novo ao chegar 

ao bosque. Quando chegaram, Elisa se despediu dos pais e partiu correndo pela trilha. Correu 

até chegar à ponte onde viu Barok sentado como de costume. Desta vez ele não estava muito 

disposto a acordar, somente olhou de relance para a menina, esboçou um aceno de cabeça e 

voltou a dormir. Ela então procurou o porto onde havia deixado o barqueiro no fim de semana 

anterior e viu um jovem que pescava de seu barquinho. Dessa vez não houve surpresa nos 

olhos do estranho. A história da garota já havia se espalhado: 

- Você é a menina que ajudou Fillian no barco ontem e salvou a nobre Liana das 

garras dos aracnídeos! Que prazer em te conhecer. Me chamo Lienz. Posso fazer alguma coisa 

por você? 

- Eu queria encontrar Liana de novo. Ela disse que me mostraria um pouco mais do 

mundo de vocês da próxima vez que nos encontrássemos.  

- Ah... Acho que vai ser difícil. A guarda de honra está ocupada tentando eliminar as 

aranhas malignas. Foi Liana quem encontrou uma maneira segura de vencer as aranhas.  

- Mas ela disse que ia me encontrar. Ela tinha até desenhado uma coisa na minha mão 

mas parece que já sumiu... 

No momento que falava isso abriu a mão e viu a runa brilhando em sua mão. Lienz 

exclamou: 
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- Isso é uma runa de proteção real! É uma grande honra. Ela com certeza sabe que 

você está aqui. Eu ficaria honrado em te mostrar um pouco mais do nosso mundo. Mas para 

isso é preciso fazer um pequeno ajuste. 

Ao dizer isso o pequeno ser vivo tirou um estranho pó de sua bolsa que estava 

amarrada no cinto, esfregou-o nas mãos enquanto murmurava um encantamento e soprou o pó 

em direção à garota. Com um estranho formigar no corpo, Elisa viu os objetos à sua volta 

ficarem cada vez maiores. Quando se deu conta, estava olhando Lienz de baixo para cima, foi 

quando percebeu que na verdade não foram as coisas que cresceram, mas sim ela que 

diminuíra. Ele lhe estendeu a mão e a ajudou entrar no barco. 

A jovem olhou a embarcação com atenção. Não era de madeira, parecia um material 

mais leve, verde, que dava ao barco a aparência de uma folha. No centro havia uma vela, 

também verde, com um leme na popa do barco. O barqueiro era um jovem louro, de olhos 

verdes, vestindo uma bota marrom, assim como sua calça, e uma camisa amarela. Tinha uma 

aljava nas costas e viu o arco cuidadosamente apoiado no mastro. Reparou que ele não tinha 

asas, assim como Fillian da semana anterior. Ele empurrou o barco para o meio do rio e içou a 

vela para começarem a navegar: 

- Hoje está um dia bom para passear pelo rio. O reflexo do sol na água sempre me 

deixa animado. Elisa é o seu nome não é? Que prazer te conhecer. Nossa comunidade tem 

muito a te agradecer. Não sei o que faríamos sem Liana. Ela é uma das melhores guerreiras da 

guarda de honra. Alguns dizem que é a mais habilidosa com a lança. Mas deixe isso para lá. 

Vamos aproveitar nosso passeio. Quer comer alguma coisa? Sabe, nós não somos obrigados a 

comer como vocês humanos, a luz do sol, da lua e das estrelas fornece toda a energia de que 

precisamos. Mas comer é tão bom. Então tudo o que comemos é somente por prazer, por isso 

tudo é muito gostoso. Vamos, experimente esse mousse que eu trouxe comigo. É um prazer 

dividir com você. Muito bom não é? É feito com seiva de salgueiro, e fruta da rainha. 
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Elisa comeu com avidez, não tanto pela fome, mas pelo sabor, que era maravilhoso. 

Sentou-se no barco e observou as casas que margeavam o rio. Diversas pessoas acenavam 

para eles enquanto passavam e Lienz acenava de volta. Parecia que todos se conheciam. Viu 

algumas crianças nadando nas praias do rio, pastores de besouros cuidando de seu gado 

peculiar nos gramados, mas o que mais surpreendeu foram os cavalos pequeninos, do 

tamanho adequado para as fadas. Ela escutou atentamente enquanto ele explicava que do 

excremento dos besouros era feito uma cola poderosa que ajudava na construção de suas 

casas. Somente as mulheres tinham asas, os homens se quisessem voar tinham que aprender a 

domar as libélulas, mas Lienz preferia manter os pés no chão. Quando era pequeno foi tentar 

voar na montaria do pai e acabou vomitando o que fez com que perdesse o equilíbrio caísse e 

quebrasse uma perna. Mesmo que não tivesse ficado com nenhuma sequela achou melhor 

manter-se no solo desde então. Ao observar com mais atenção o interior do barco, Elisa 

reparou em um canto um recipiente dourado com uma essência azul e espessa dentro.  

-Isso é essência de oblívio – disse seu guia - somente a rainha sabe como fazer, mas ela dá 

uma cota para qualquer um que precisa. É nossa maior arma de proteção contra vocês 

humanos. Todas as nossas flechas são banhadas nessa essência. Você pode achar que uma 

flecha disparada por um ser do meu tamanho não seria capaz de ferir vocês, mas esse não é o 

objetivo. Quando disparamos a flecha coberta pela essência ela faz com que vocês se 

esqueçam do que viram. Por isso é tão importante para nós. 

- Porque vocês têm que se manter em segredo? 

- Os humanos podem ser muito cruéis. Você sabe o mal que podem causar. 

- É verdade... tem muita gente que é ruim nesse mundo. Mas porque não se mostrar 

somente para as pessoas boas então? 
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- Muito difícil de fazer. Além do mais, uns acabariam contando para os outros e logo 

nós seríamos dissecados para fazerem experimentos científicos. Não, não. Melhor do jeito que 

está. E se você tiver muita vontade é capaz de descobrir nosso mundo. Você não conseguiu? 

- Verdade... Mas foi só porque tive sorte de ter um visualizador. 

- Se não tivesse o visualizador conseguiria de outro jeito. Alguns humanos de vez em 

quando descobrem nosso mundo. Nos malvados nós aplicamos a essência de oblívio. Já com 

as boas pessoas, deixamos que elas sonhem com nosso mundo. Agora nos especiais como 

você nós o revelamos. 

- Muito obrigada por me deixar fazer part... 

Elisa não chegou a terminar a frase quando viu Liana descendo rapidamente. Lienz 

Acenou para ela e levou o barco em direção à margem. Ao se aproximar da jovem, a fada 

curvou-se e disse: 

- Minha heroína! Devo muito a você. Só fiquei presa naquela teia porque minhas asas 

grudaram primeiro. Quando estava lá, à beira da morte, percebi que aquelas aranhas eram 

completamente cegas. Eu desejei sair de lá para poder compartilhar essa informação com a 

rainha.  Foi quando você apareceu. Agora, nós da guarda real, pousamos delicadamente na 

teia, porque precisamos usar nosso cheiro para atrair a aranha. Quando ela chega pensando 

que pegou mais uma fada, nós voamos e atravessamos a aranha com nossa lança. É um truque 

perigoso, mas sempre dá certo. E só conseguimos descobri-lo graças a você. Avançamos 

muito na nossa batalha contra as aranhas esta semana. Agora vou cumprir minha promessa e 

te mostrar o nosso mundo! 

Elisa não respondeu nada. Escutou atentamente, e estendeu a mão para que Liana se 

levantasse. Ela olhou nos olhos da fada e palavras não foram necessárias. A guarda de honra 

então fez uma aceno e uma grande libélula atendeu ao seu chamado. A libélula tinha uma 
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cela, cuidadosamente colocada em seu dorso. Com a orientação de seus companheiros Elisa 

sentou-se no arreio e segurou as rédeas: 

-  Segure-se! - Exclamou Liana e partiu voando na frente. A libélula seguiu célere a 

guarda de honra. Elisa agarrou-se à cela enquanto o animal voava pelo parque. No começo ela 

fechou os olhos com força por medo de cair, mas aos poucos foi criando confiança no voo e 

teve a visão mais espetacular do mundo. Elas voavam entre as árvores do bosque, vendo 

abaixo diversos vilarejos de fadas. Algumas cantavam enquanto trabalhavam, outras 

brincavam. Viu flores que nunca tinha visto antes. Os pequenos cavalos, muitos montados por 

hábeis cavaleiros, corriam pelas planícies. Liana olhou para trás e viu a alegria estampada no 

rosto de Elisa. Direcionou as duas para o pico da árvore mais alta do parque. Lá havia um 

mirante de madeira adornada com metal dourado. Uma cúpula de cristal completava a 

construção que era mobilhada por uma série de poltronas acolchoadas. A fada pousou e 

ajudou Elisa a descer de sua montaria. Por um momento as duas ficaram somente admirando a 

vista, então Liana falou: 

- Eu sou realmente grata a você. Foi muito corajosa e não compartilhou nosso segredo 

com ninguém. Essa semana foi um teste. Se você tivesse compartilhado nosso segredo, 

teríamos que usar a essência de oblívio. Mas você foi leal. 

- Você tinha pedido para eu guardar segredo. Eu sei que acabamos de nos conhecer 

mas eu sinto que você é legal. Além disso eu tinha salvado a sua vida... isso meio que me fez 

sentir responsável por você. 

- Muito maduro da sua parte. Acho que existe algo mais do que uma garotinha no seu 

espírito.  

- Me conte mais do bosque, desse mundo. Me conte a história do seu povo. Uma 

história pelo menos. 
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Liana olhou por um momento para o bosque. Daquela posição era possível vê-lo por 

completo. Ela via a entrada principal, a trilha de pedras e suas bifurcações que completavam 

doze círculos de pedra. Via o riacho onde Elisa conhecera Barok e mais adiante outro córrego 

que se encontrava com este pouco antes de desaguar em um rio ainda maior que fora 

encanado pela prefeitura há anos. Atualmente era o limite do bosque. Próximo à entrada 

principal havia um pequeno parquinho com um tanque de areia e alguns brinquedos onde as 

crianças se divertiam. Elisa viu seus pais brincando com Lúcia e ficou com vontade de acenar 

para eles, mas lembrou-se que estava diminuta e tinha prometido guardar o segredo das fadas. 

Após esse pequeno momento de contemplação Liana começou a contar uma história: 

 - Este bosque é muito antigo.  Moramos aqui bem antes de vocês humanos 

aparecerem. Quando nosso oráculo previu que estranhos gigantes iriam povoar a terra ficamos 

assustados. Nossos oráculos nunca erram. Eles não sabiam dizer se os gigantes eram bons ou 

ruins. Então esperamos para conhecer os futuros seres que dominariam o mundo. O primeiro 

contato foi muito tranquilo. Eram pessoas gentis de pele morena que sabiam conviver em 

harmonia com a natureza. Os humanos ficaram admirados com nossa mágica e nos ajudaram 

a fazer nosso santuário. Essa trilha de pedra com os doze círculos foram eles que fizeram para 

nós. Cada círculo representa um mês do ano. Cada primeiro dia do mês temos uma festa para 

celebrar nosso meio de vida e muitos humanos eram convidados para participar, algumas 

vezes só observavam, outros se entrosavam e dançavam conosco. Somos um povo muito 

alegre e temos uma tendência a acreditar na parte boa das pessoas. Mas com o tempo os 

conflitos chegaram até o meio da floresta. Homens estranhos que usavam o fogo de maneira 

vil começaram a chegar e a tomar aquilo que não pertencia a eles sem nenhum respeito. Então 

vimos a capacidade para o mal que existe nos humanos. A tenacidade com que tiram as vidas 

uns dos outros nos assustou. Percebemos que poderíamos ser o próximo alvo. Foi aí que nos 

unimos para produzir a maior mágica que já havia sido feita. Ocultar nosso mundo. Fizemos 
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também um feitiço de proteção. Sabíamos do desrespeito que vocês tinham pelas matas e 

animais. Por isso que esse lugar nunca foi desmatado. E vivemos aqui ao seu lado sem que 

vocês tenham a menor ideia. Este é o jeito mais seguro. 

 - É os adultos às vezes são meio esquisitos. Quando meu pai vê o jornal sempre 

aparece um monte de pessoas ruins. Mas as crianças são boas. Pelo menos as crianças podiam 

ser capazes de ver o mundo de vocês. 

 - Ei, nós estamos escondidos, mas nem tanto. Tanto que você conseguiu nos ver. Se 

uma pessoa for determinada, ela vai conseguir ver o nosso mundo e participar dele. Você 

conseguiu e não foi tão difícil 

 - É, Lienz disse a mesma coisa... Ainda bem que eu tinha o visualizador 

 - As fadas marinhas vivem fazendo esses visualizadores e deixando-os soltos pelo 

mar. Para dar chance para alguém como você aparecer. Mas veja. Essa determinação que os 

humanos têm algumas vezes nos prejudica. Alguns humanos conseguem sentir a magia desse 

lugar. Alguns vêm só para sentir a mágica. Sentir-se bem. Mas algumas pessoas querem usar 

essa magia para o mal. Há muito não tínhamos problemas com bruxas. Mas, como eu disse, 

elas foram vistas por aqui à noite. Aquelas aranhas foram obra delas. Ainda bem que a mágica 

da nossa rainha é poderosa e tem conseguido nos proteger.  

 - E não tem como vocês expulsarem as bruxas do bosque? 

 - Já tentamos algumas vezes. Mas elas conseguem nos enganar. São ardilosas. Deixa 

isso pra lá. Vamos descer. Acho que já está na hora de você voltar para seus pais. 

 A medida que Elisa foi caminhando sozinha ao encontro de seus pais percebeu que 

tudo ao seu redor pareceu diminuir. Demorou um pouco para descobrir que na verdade era ela 

que estava voltando ao tamanho normal.  Continuou a tarde pensando no antigo bosque, 

maravilhada com o que tinha aprendido, porém com a estranha sensação de que estava sendo 

observada.  Olhou atentamente para as árvores na tentativa de ver alguma fada que a pudesse 



 

31 
 

estar espionando sem sucesso, mas quando dormiu sonhou com um par de olhos antigos que a 

observavam com uma vontade inexorável. 

 Todas as semanas voltavam ao bosque e cada vez aprendia uma coisa diferente sobre 

suas novas amigas. Conheceu o mercado das fadas, onde eram vendidas essências de flores 

que ela nunca ouvira falar com os mais diversos cheiros. Para uma espécie que não precisava 

de comida, as fadas tinham uma enorme variedade delas. Eram vendidas tortas de rosas, 

mousses de morango, néctar de margaridas, um estranho refrigerante feito à base de 

orquídeas, um bife de musgo com gosto muito parecido com o de carne, guisados de 

cogumelos, entre outros. Os habitantes usavam moedas douradas e prateadas, feitas de um 

material que não era metal, mas algo que parecia emitir uma luz própria. Quando perguntou 

para Liana do que eram feitas as moedas, recebeu como resposta “ainda é muito cedo para 

você saber” e teve que se contentar com aquela, porque foi a única que obteve por mais que 

insistisse. Visitou as fazendas de flores e os pastos de besouros. Aprendeu sobre os cavalos 

usados por aquele povo. Uma espécie que era capaz de domar libélulas voadoras, para que 

precisaria de cavalos, mas a verdade era que todos ficaram apaixonados pelos cavalos quando 

os humanos os trouxeram há muitos anos atrás. Eram companhias formidáveis e 

extremamente leais, de uma inteligência que os humanos sequer imaginavam. Com a 

permissão de um dos líderes equinos as fadas os reduziram e começaram a criar tais animais 

em simbiose perfeita.  

 Na escola sua vida também começava a melhorar. Havia feito amizade com o garoto 

gordinho que se sentava ao seu lado, Gregory. Seus pais haviam sido transferidos da 

Inglaterra para trabalhar em uma empresa da cidade há cerca de 5 anos, mas ele ainda tinha 

um pouco de sotaque, o que não incomodava de forma alguma Elisa. Ele já tinha ido conhecer 

o jardim da casa dela e, apesar de não saber muito sobre jardinagem, tinha gostado muito do 

lugar, que por sinal estava cada vez mais verde e florido. Cresciam margaridas, rosas, lírios, 
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dois girassóis, dentes de leão e centáureas, além de alguns arbustos que a mãe não conhecia e 

não conseguiu identificar na internet. Elisa foi visitar a casa do garoto e conheceu Buck, seu 

pastor alemão, que dava um pouco de medo mas era manso. Eles estava o tempo todo juntos 

no recreio e sempre trocavam mensagens. Parecia que até as meninas, incluindo Ayla, haviam 

esquecido de incomodá-la por um tempo. 

 No sábado seguinte, Elisa foi convidada para almoçar na casa de Lienz, seu pequeno 

amigo barqueiro. Ela estava à vontade, conversando com Alana sua esposa, enquanto seus 

dois filhos pequenos brincavam ao lado da mesa. Alana não era tão bela como Liana, e não 

trajava uma armadura dourada, mas mesmo com seu vestido vermelho e sandálias sem salto, 

era uma mulher muito bonita, além de ser muito divertida. Lienz começara a ensiná-la a usar 

o arco pouco antes do almoço e agora cozinhava o alimento enquanto as duas bebiam 

refrigerante de orquídea. A conversa estava animada quando escutaram um estranho barulho 

no telhado. As paredes das casas das fadas não eram muito resistentes, eram feitos de um 

material fino semelhante a cordão trançado e tinham grandes janelas. Chuva, luz ou vento não 

as incomodavam.  O telhado era do mesmo material frágil, portanto não foi uma surpresa 

quando o mesmo ruiu. A surpresa foi o que caiu do telhado. Uma grande aranha negra. O 

animal caiu no meio da sala, Lienz foi jogado pela janela com o impacto e a aranha ficou 

entre as mulheres e os bebês. Alana parecia ter quebrado uma perna e uma asa, por isso não 

conseguia se levantar, enquanto a aranha ia lentamente em direção às duas crianças. Elisa, 

apesar de amedrontada, agiu por instinto. Correu por baixo das pernas peludas e horrendas, 

deu um pulo e tirou as duas crianças do alcance das garras do ser maligno. Mas agora, ao 

invés de duas crianças encurraladas, estavam três. Os dois bebês se agarravam com força à 

menina muito pequena para sua idade, enquanto ela se arrastava em direção à parede, com o 

sol às suas costas. Quando a luz atingiu os olhos da aranha ela viu aquele negrume sem vida 

que parecia absorver toda a luz ao seu redor. Elisa pareceu sentir um formigamento no 
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cérebro, e lembrou-se da lupa que trazia consigo. Tirou-a do bolso e concentrou a luz solar 

que vinha de trás para dentro da boca aberta do animal, que deu um rugido agudo, dois passos 

para trás e pareceu ficar desnorteada por pouco menos de dois segundos, mas foi o tempo 

necessário. A garota levantou-se com os pequenos no colo e correu ao redor da aranha. Alana 

havia conseguido ficar em pé com o apoio de uma parede próxima à janela. A menina não 

teve dúvidas sobre o que tinha que fazer. Apesar de a casa ficar em cima de uma árvore, Elisa 

deu uma forte ombrada no peito de Alana arremessando os quatro pela janela, para colocar a 

maior distância entre eles e o ser maligno. Depois se preocuparia com a aterrisagem. 

 Quando Alana tomou o golpe a fada envolveu os três em seus braços, e abriu as asas 

apesar da intensa dor que os membros fraturados causavam. Não conseguiu voar 

propriamente mas diminuiu a velocidade da queda enquanto batiam em folhas e galhos. 

Caíram em um gramado surpreendentemente macio. Quando chegaram ao chão Elisa 

entregou os garotos que choravam estridentemente para a mãe. O choro fora o melhor som 

que ela já ouvira. Era sinal de que eles estavam vivos. Apesar das dores no corpo, 

aparentemente não havia fraturado nada, pois conseguia ficar em pé e mexer os braços. Olhou 

para cima e viu a aranha saindo da casa e se preparando para saltar atrás deles quando levou 

uma flecha na cabeça, que só pareceu enfurecer o bicho. A garota então olhou um pouco mais 

para cima e viu que Lienz estava em um galho atirando consecutivas flechas no inimigo que 

revidou com um jato de teia habilmente evitado com um salto de lado do guerreiro, que caiu 

em uma folha pouco abaixo da barriga macia da aranha. Foi aí que Elisa entendeu qual a 

função daquela ponta de metal curva nas pontas do arco. Lienz enfiou-a com força no animal 

e abriu um grande rombo em seu ventre, ficando completamente banhado em uma gosma 

negra, finalmente colocando fim à vida do bicho. 

- Como você sabia que eu iria diminuir a velocidade da queda - perguntou Alana. 
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- Não sabia. Mas nós precisávamos sair de perto daquela aranha – disse Elisa pegando 

os garotos do colo da fada e a ajudando Alana a ficar em pé. 

- Pensou rápido... 

- Alguém se feriu? - Disse Lienz quando chegou ao chão. 

Ao verem o pai as crianças começaram a chorar e estenderam os braços gorduchos 

para ele, que os abraçou longamente. 

- Não nos ferimos graças à nossa heroína, respondeu Alana. 

Elisa sentiu o sangue subir ao seu rosto e o abaixou com vergonha. Mal acabou de 

fazer isso quando Liana pousou ao lado do grupo: 

- Cabeça erguida criança. Hoje é o seu dia – ao dizer isso ergueu o rosto da menina e 

pousou um beijo carinhoso em sua bochecha. Lienz já tinha colocado as crianças no chão e 

examinava os ferimentos da esposa. Liana o ajudou a deitá-la no gramado e colocou as mãos 

gentilmente na testa de Alana que adormeceu. 

- Só para ficar mais fácil de fazermos os reparos – disse dando uma piscadela. 

Conseguiram colocar o osso fraturado da perna no lugar e fizeram uma tala com 

gravetos para imobilizá-la. As asas seriam mais difíceis de serem reparadas, e fada ficaria sem 

voar por um bom tempo. Mas iria sobreviver. 

- Está na hora Elisa. Você conquistou o direito de conhecer nosso santuário. 

*** 

As duas caminhavam em silêncio. Elisa suja e sentindo o cansaço e as dores da queda 

agora que a adrenalina havia passado. Para chegar ao santuário era adequado que 

caminhassem segundo Liana. Ela apoiava a mão nas costas da menina transmitindo uma 

sensação de segurança para a garota. Andavam por uma antiga trilha desenhada no meio das 

árvores em direção a uma íngreme parede de rochas. Quando se aproximaram conseguiu ver 
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uma pequena abertura na rocha, suficiente para a entrada das duas ombro a ombro. Um raio 

de sol iluminava o portal com inscrições estranhas em uma língua que Elisa não entendia. 

- Ali diz: Com a luz você sabe. Somente na escuridão se aprende. 

- O que isso quer dizer? 

- Tem um significado diferente para cada um. Cabe a você encontrar o seu. 

 A medida que avançavam em direção ao final da gruta o negrume se adensava e Elisa se 

encostava mais na fada, que a envolveu em um abraço. Uma luz fraca emanava da cintura de 

Liana assim como de sua tiara. Devagar se aproximaram de um balcão com diversas tochas. 

Liana retirou de seu cinto uma pedra cinzenta e fez uma faísca de encontro ao balcão, 

acendendo a chama com velocidade. Perseguiram a luz que bruxuleava da tocha até chegarem 

a uma grande cúpula dentro da gruta. O piso era feito de rochas cinzentas que formavam um 

grande círculo. No piso, diversas runas estavam desenhadas em total desordem. Liana andou 

um pouco e disse: 

- Cada uma destas runas representa o nome de uma fada. Somos obrigadas a ficar uma 

semana no escuro quando passamos para a maturidade. Somente no escuro é que somos 

capazes de encontrar nossa chama interior e com essa chama interior gravamos nosso nome. 

Sabe Elisa, toda a mágica que você vê no nosso lar provém da luz. A magia está na luz do sol, 

da lua e das estrelas e nós, na maior parte das vezes, somente pegamos emprestado. Aqui 

somos obrigadas a achar nossa própria fonte de poder. Aquilo que nos move. O que nos 

alimenta. Pela ausência da luz, é aqui que somos mais frágeis. Não temos o poder dela para 

nos ajudar. Por isso somente aqui descobrimos do q... 

Liana não terminou a frase. Olhou para a esquerda e viu um par de olhos que parecia 

absorver a luz, mas já era tarde demais. Um grande Louva-a-deus negro saltou e derrubou as 

duas, ficando entre elas e virou suas mortais garras para a fada que estava de costas para o 

chão. Liana tentava se esquivar dos ataques do inseto, mas a cada tentativa ele ficava mais 
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próximo de conseguir acertar. Sem a sua lança, que havia caído no impacto ela não duraria 

muito tempo. Elisa estava atordoada pelo golpe inicial do Louva-a-Deus, mas aos poucos 

começou a entender o que estava acontecendo. O animal estava de costas para ela mas era 

muito grande e a menina não sabia o que fazer para ajudar. Quando sentiu uma forte dor na 

nuca e uma imagem de dois olhos penetrantes veio-lhe à mente. Olhou para a direita e viu 

uma pequena bolsa que brilhava no escuro. Era onde Liana guardava suas moedas. Pegou-a e 

arremessou para a fada que se esquivava dos golpes do ser maligno. Liana pegou a bolsa no 

ar, apertou-a com força e a luz que emanava da bolsa fluiu para o seu corpo. Revigorada, ela 

puxou a lança pelo ar com magia e decapitou o inseto que ainda ficou se debatendo sem vida 

por cerca de 5 minutos antes de ficar imóvel..  

- Você mais uma vez é a heroína do dia. 

- Mas eu não fiz nada, alguma coisa parece que me fez ver a bolsa. 

- Não Elisa. Se você não estivesse aqui eu teria morrido. Nós sabíamos que havia 

alguma coisa além das aranhas colocada pelas bruxas só não sabíamos o que era. Ainda bem 

que nós duas liquidamos a ameaça. 

- O que aconteceu com as moedas que estavam na bolsa? 

- Aquele é o verdadeiro valor do nosso dinheiro. Nossas moedas são forjadas com a 

força da luz do sol e da lua. Somente Titânia, nossa rainha, conseguiu dominar essa ciência, e 

mesmo a magia dela não consegue produzir muitas. Por isso são tão valiosas. 

- Impressionante! Elas parecem de metal! 

- Para nós nenhum metal ou pedra preciosa é tão valioso quanto a luz que a natureza 

fornece. Acho que você já viu aventura suficiente para um dia, não concorda? 

- É... melhor eu voltar. Mas sábado que vem eu volto! 

 Elisa chegou em casa, cuidou de seu jardim, e foi ler um livro sobre mitologia celta 

que havia visto um dia no shopping. Era impressionante como o autor havia acertado tantas 
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coisas sobre o mundo delas e mais impressionante ainda ver que a verdade estava por aí e 

ninguém parecia se interessar. Este escritor com certeza tinha um visualizador.  

 Na escola tudo parecia ir bem até quarta-feira. Quando ela e Gregory voltaram do 

intervalo havia um desenho de uma menina baixinha e magricela ao lado de um garoto 

gordinho de mãos dadas, que claramente representava o casal de amigos, com uma legenda: 

“puro osso e rolha de poço, que desgosto”. Todos na sala de aula começaram a rir. Elisa olhou 

para o fundo à direita da sala e viu que Ayla quase não conseguia respirar de tanto rir. Os dois 

enrubesceram e sentaram-se amuados em suas cadeiras, mas de repente ela sentiu uma leve 

dor de cabeça e viu os olhos imperiosos na sua mente de novo. Ela não tinha motivo para ficar 

envergonhada. Aquela menina magrela tinha salvado uma família de uma aranha gigante e 

enfrentado um Louva-a-Deus negro. Não fazia sentido ficar envergonhada. A menina 

levantou-se altiva, e olhou longamente em silêncio para sua rival que foi ficando vermelha, 

suas risadas mais esparsas até parar. Os outros começaram a se sentir envergonhados e foram 

parando de rir aos poucos enquanto a menina os encarava. Ela apagou a figura e sentou-se 

novamente, ereta. Gregory a olhou com um misto de admiração e espanto. Ao final das aulas, 

enquanto esperavam seus pais, o garoto disse à meia voz, antes de entrar no carro: 

 - Obrigado. 

*** 

  Letícia conseguia sentir as mortes de suas criaturas. Ela não pensou que as 

fadas conseguissem lidar tão bem com suas ameaças e apesar de ainda ter algumas cartas na 

manga achou melhor se prevenir. Pegou seu antigo tomo para estudar os mais poderosos 

encantos de proteção, mas seria preciso ter algo mais poderoso e depois de algumas horas 

pesquisando ela conseguiu encontrar o que queria. No fundo de sua casa, havia um jardim 

morto há muitos anos, com uma lama enegrecida onde somente os vermes mais vis 

conseguiam sobreviver. Ela desenhou no chão três runas antigas e despejou o sangue de um 
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gato idoso que morava com ela há mais de 15 anos. Acendeu três tochas e começou a 

murmurar um encantamento baixinho, quando de repente o sangue do gato começou a 

borbulhar e a se entranhar na terra que também borbulhou, como se fervesse. As bolhas foram 

ficando cada vez maiores, como se o chão estivesse dando a luz. Letícia sorriu. Agora estava 

protegida 

  

4- A guarda de honra da rainha 

 

 Naquele sábado, uma carruagem dourada puxada por dois pequenos cavalos brancos 

aguardava Elisa assim que ela adentrou o reino das fadas. O cocheiro, vestido em um fraque 

branco, abriu a porta, sem dizer uma palavra. A menina sem entender o que estava 

acontecendo perguntou: 

- O que é isso? 

- Seus feitos são famosos. Entre na carruagem por favor. Garanto que não se 

arrependerá. 

Assustada e um pouco envergonhada por não estar adequadamente vestida, a garota 

entrou na carruagem.  O veículo era todo recoberto por um veludo vermelho e havia uma 

pequena bandeja com diversos frutos e doces à disposição. Pegou um pedaço pequeno de 

manga, que era a mais doce que já havia provado. Começou comendo timidamente, mas em 

pouco tempo estava devorando as maçãs, goiabas, pedaços de mamão, doce de laranja coberto 

com néctar de flores. Descobria novos sabores a cada mordida, cada um melhor que o 

anterior. A carruagem permanecia estável enquanto percorriam o caminho que levava ao seu 

destino misterioso. Depois de cerca de meia hora, o cocheiro abriu a porta e colocou uma 

escada para que ela pudesse descer com maior facilidade. 
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Um tapete vermelho se desenrolava aos seus pés e oito fadas de armaduras douradas, 

quatro de cada lado, se perfilavam com as lanças em riste enquanto no centro uma elegante 

fada loura que segurava sob o braço esquerdo um elmo dourado e lhe estendia a mão direita. 

A lança ela carregava nas costas. Elisa reconheceu somente Liana, na ponta direita, e 

começou a enrubescer. 

- Venha querida, não tenha medo. Depois de tantos serviços que você prestou ao nosso 

reino nada mais justo do que nos apresentarmos adequadamente. Eu sou Brunhilde, a 

comandante da guarda de honra da Rainha. Você já conhece Liana, que inclusive lhe deve a 

vida. Mais de uma vez pelo que eu ouvi. Venha, me acompanhe. 

Elisa andou timidamente, corando cada vez mais a cada passo. Quando se aproximou 

de Brunhilde, esta lhe afagou o rosto gentilmente com a mão direita e como num passe de 

mágica todo o embaraço pareceu evaporar. A altiva fada passou-lhe o braço pelos ombros e 

foi conduzindo-a para uma escada que subia um antigo salgueiro. Subiram calmamente os 

numerosos degraus, mas ela não parecia ficar cansada. O restante da guarda de honra seguia-

as em formação, marchando em duas filas de quatro. Chegaram a um salão de madeira, 

escavado no tronco da árvore, próximo ao topo. O salão tinha grandes janelas e uma mesa 

retangular com dez cadeiras, quatro de cada lado, uma cadeira prateada em uma ponta e uma 

outra cadeira, esta também dourada, na outra. 

- Aqui é o salão onde nos reunimos. Como pode ver, não tem adornos, porque só 

comparecemos ao salão em situações que o reino está em perigo. E nas raras ocasiões que 

viemos por uma ocasião festiva, como hoje, é necessário que o salão mantenha sua 

austeridade. Aqui precisamos de foco total e hierarquia. Nenhuma organização de defesa 

funciona sem hierarquia.  

Gradualmente as fadas foram tomando seus lugares à mesa. Brunhilde conduziu Elisa 

para a extremidade onde repousava a cadeira dourada. Ela sentou-se e colocou a menina 
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cuidadosamente em seu colo. Era impressionante o quão alta era a fada, e como o metal da 

armadura, ao contrário do que se podia esperar, era quente.  

- Você já conheceu Liana, a segunda em comando. Está na hora de conhecer o resto de 

nós.  

Então as fadas se apresentaram. Claurican foi a primeira. Era uma bela fada ruiva que 

gostava de cavalgar, apesar de possuir asas fortes e saudáveis. Nuala tinha braços fortes e um 

olhar duro, porém era sempre vista cuidando de seu jardim quando não estava trabalhando. 

Branwen era a menor e de aparência mais frágil de todas, mas todas concordaram que o que 

ela não tinha em força, compensava em agilidade. Mesmo nas horas de folga, gostava de 

treinar com sua lança manobras de ataque aéreo. Fylgia estava sempre com um sorriso nos 

lábios, e tinha olhos gentis e divertidos.  Korrigan foi sucinta na sua apresentação como 

sempre era em todos os assuntos. Nunca desperdiçava palavras. Maya era quase tão alta 

quanto brunhilde, quase tão forte quanto Nuala e quase tão ágil como Branwen. Não era 

especialista em uma coisa só, mas fazia tudo surpreendentemente bem. Era a guerreira mais 

completa. Tansy era animada e brincalhona, sempre arranjava um motivo para rir, fosse de si 

mesma ou das outras. Eram um grupo coeso onde todas demonstravam confiança umas nas 

outras. Vendo a cadeira prateada vaga do outro lado da mesa a garota perguntou: 

- E aquela cadeira? Quem senta naquela cadeira? 

- Há muitos anos ninguém a usa. Mas ela será ocupada em breve, respondeu Liana 

enigmática enquanto as fadas se entreolharam com um sorriso. Elisa enrubesceu um pouco e 

ficou com vergonha de prolongar aquele assunto. 

- Nós te trouxemos aqui, porque nós finalmente descobrimos o esconderijo da aranha 

rainha - disse Brunhilde com seriedade. – Até que enfim poderemos colocar um fim na 

terrível ameaça das aranhas.  
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- Finalmente. Estava com medo que nunca mais fosse acabar. Tem alguma coisa que 

eu possa fazer para ajudar? 

- Examente este é o motivo de você estar aqui. Titânia, nossa rainha, insistiu para que 

a levássemos conosco para o covil da mãe aranha. Nós te protegeremos a todo momento e 

você ficará sempre na retaguarda, não se preocupe, 

- Não tenho mais medo. Depois daquele dia que lutamos com o louva-a-deus vi que 

vocês são invencíveis! 

- Estamos muito longe disso, infelizmente, interveio Korrigan com um sorriso amargo. 

- Ela está certa. Não somos invencíveis. Por isso precisamos de toda ajuda que 

pudermos ter. Naquele dia você me salvou garota. Pela segunda vez? Ou não se lembra de 

quando eu fiquei presa na teia da aranha ou de jogar o dinheiro para que eu pudesse absorver 

a luz? 

- Agora estou com medo... 

- O medo é necessário. É ele que faz com que nos protejamos. Mas não podemos 

deixar que ele nos paralise!  

- Nós vamos te proteger. Você ficará atrás, nós vamos na frente. Eu devo a minha vida 

a você e pagarei essa dívida com alegria se precisar. 

 - Vamos então... antes que eu mude de idéia. 

 A libélula que Elisa montara quando passeou com Liana foi convocada. O grupo saiu 

voando em formação do topo do salgueiro. Brunhilde ia na frente com Liana à sua direita e 

Nuala à sua esquerda, formando um V. A segunda linha era formada por Tansy, Korrigan e 

Maya. Na última estavam Branwen, Fylgia e Claurican. A libélula seguia por último. Após 

um breve voo pela copa das árvores, mergulharam em um rasante e ficaram rente à relva. A 

medida que se aprofundavam no bosque, as árvores pareciam ficar mais velhas, as raízes mais 

retorcidas e um cheiro ancestral penetrava suas narinas. Elisa sentiu uma coisa diferente no ar. 
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Uma mácula. Ela não saberia descrever exatamente o que sentira, provavelmente diria que 

tinha um mau cheiro no ar, algo quase subconsciente, mas a sensação não vinha do ar. Vinha 

do espaço entre o mundo dos homens e o mundo das fadas. Do espaço vazio entre um átomo e 

outro. Onde antes era nada, agora havia uma presença maligna, à espreita. A garota sentiu um 

arrepio e uma vontade intensa de dar meia volta e ir para o colo da mãe. Mas não fez isso. 

Abaixou a cabeça para diminuir a resistência do ar e adquiriu velocidade, quebrando a 

formação, ultrapassou suas companheiras e ficou ao lado de Liana, que virou o rosto e sorriu. 

Se ia fazer isso, ia ser de propósito, não como uma adolescente assustada. 

 Chegaram finalmente a um grande olmo, cujas raízes saíam do solo fazendo uma 

portal natural para dentro da árvore. A vegetação estava enegrecida e não se viam formigas, 

besouros ou minhocas próximos. O grupo olhou para o escuro dentro da árvore e o escuro 

olhou de volta. Brunhilde bateu sua lança no chão e a acendeu com uma pujante luz dourada. 

Imediatamente, um guincho de dor foi ouvido, seguido de um projétil arremessado em direção 

à guarda de honra. 

 O que elas inicialmente visualizaram como um projétil na verdade era uma grande 

aranha. Elas eram perigosas, fosse com suas teias ou atacando sorrateiramente, mas mesmo 

um animal daquele tamanho, não era páreo para nove soldados treinadas e acostumadas a lutar 

juntas há anos. Assim que o animal investiu, Liana cortou uma de suas patas ainda no ar, sem 

se preocupar em olhar para onde ela ia cair. Ela sabia que no momento que ela caísse, já não 

seria ameaça. As outras fadas seguiram o exemplo de Liana. Quando a aranha finalmente 

bateu no chão, era somente uma massa amorfa sem pernas batendo suas presas 

freneticamente. Brunhilde que não havia sequer se movido, acabou com a vida do inimigo 

com um misto de piedade e desdém. As outras guardas acenderam suas lanças e o grupo 

avançou em direção ao interior da árvore. 
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 As paredes do lugar estavam cobertas por teias de aranha e pequenas aranhazinhas 

negras passeavam por elas velozmente. Nenhuma foi poupada. Aquilo acabava hoje. À 

medida que avançavam, o cheiro de podridão aumentava e o coração de Elisa acelerava. Ela 

podia escutar pernas peludas se movimentando mais à frente. A caminhada estava chegando 

ao fim. Claurican, ajoelhou-se por um momento e concentrou-se nas mãos em concha. Um 

pequeno orbe de luz se formou e começou a brilhar com cada vez mais intensidade. 

Subitamente ela arremessou-o para o alto e guinchos de dor agudos foram ouvidos, fazendo 

Elisa tapar os ouvidos.  

 A luz revelou uma imensa aranha sentada em algo que parecia um trono de teias, com 

uma substância gosmenta e enegrecida formando um tipo de palanque. Ao seu lado haviam 

outras três aranhas que pareciam minúsculas se comparadas com a mãe. Ela era cerca de 4 

vezes maior que as outras. A grande mãe arremessou um jato de teia que acertou Elisa em 

cheio, e a prendeu na parede, como se soubesse que precisava tirá-la de combate primeiro. As 

fadas partiram pra cima, sem fúria, sem gritos, mas em formação implacáveis. À medida que 

avançaram, o grupo de nove se dividiu em dois, sem dizer uma palavra. Brunhilde, Liana, 

Nuala e Korrigan partiram para cima da rainha enquanto as outras cinco se dirigiram para as 

outras aranhas. A luz no teto pareceu deixar as aranhas acuadas e talvez um pouco 

desorientadas no início, mas elas logo se adaptaram à situação. A rainha era feroz e ágil, 

apesar do seu corpanzil. Defendia as lanças com suas mandíbulas ou patas, enquanto tentava 

atacar com seu ferrão. Apesar da rainha ter sido atingida múltiplas vezes pelas lanças estas só 

faziam  um estalo metálico ao bater contra seu corpo, sem a ferir de fato. Elisa olhava 

impotente enquanto se remexia, numa tentativa de se libertar da teia sem êxito. Foi então que 

teve uma ideia. Colocou a mão no bolso e sentiu o canivete em sua mão. Já tentara abrir o 

canivete com uma mão antes, porém nunca conseguira. Mas hoje seria diferente, sabia disso. 

Com a unha do polegar firmada na pequena reentrância da lâmina, apoiou o restante da arma 
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no bolso da calça e forçou, conseguindo expor sua arma. Trabalhou rapidamente com a mão 

direita liberando-se da teia em pouco tempo, mas no curto espaço de tempo que demorou para 

que se libertasse a batalha estava se virando em favor das aranhas. As guardas que lutavam 

contra a rainha pareciam estar cansadas. Nuala havia tomado um golpe forte da pata direita da 

aranha e jazia desacordada em um canto. A rainha aranha, além de lutar contra suas 

adversárias diretas, cuspia jatos curtos de teia contra as fadas que combatiam suas 

aranhazinhas, fazendo com que elas perdessem segundos preciosos para se libertar. Branwen 

já estava completamente presa com sua lança caída ao chão. Elisa tinha que fazer alguma 

coisa para ajudar mas não sabia o que. Lembrou-se então de que sentira outra coisa no bolso 

quando buscara o canivete. O visualizador. 

 A menina colocou-o em frente ao olho direito, fechou seu olho esquerdo e olhou para 

a grande aranha e conseguiu ver um ponto vermelho brilhando embaixo da segunda pata 

esquerda da aranha e de alguma forma soube que era ali que elas deviam atacar. 

 - LIANA! Embaixo da segunda pata esquerda. Enfie a ponta da lança com força. 

 A fada não perguntou como uma garota podia saber disso. Balançou a cabeça 

confirmando e buscou seu alvo. O problema foi que a grande aranha também escutou o aviso 

e protegeu seu flanco esquerdo do ataque de Liana, mas não conseguiu impedir a lança de 

Brunhilde, que penetrou no flanco macio emitindo um jorro de luz dourada misturada com 

sangue negro. A grande rainha deu um urro agudo, porém breve e caiu com as patas viradas 

para cima. As outras aranhas, ao verem sua rainha caída tentaram fugir, mas naquele dia não 

havia espaço para piedade.  

 Após a batalha, a guarda de honra em uníssono ajudou as companheiras feridas. Nuala, 

apesar de ter desmaiado, levantou-se com a ajuda de Claurican sem ferimentos sérios. Tamsy 

ajudou Brannwen a se libertar das teias. Liana tinha um corte na sombrancelha, mas não 

parecia ser sério. Quem preocupava era Korrigan, que havia recebido um ferimento de raspão 
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com o ferrão da rainha e já começava a ter febre. Suas companheiras começaram os primeiros 

socorros, mas o ferimento teria que ser examinado por Titânia, por isso Fylgia e Maya não 

perderam tempo e alçaram voo com a companheira em busca de tratamento.  

 - Mais uma vez você salvou o dia – disse Brunhilde com um sorriso – sem o seu 

visualizador, não conseguiriamos encontrar o ponto fraco da inimiga. Como você pensou 

nisso? 

 - Não sei, só agi por instinto. Será que Korrigan vai ficar bem? 

 - Vai sim, a mágica da nossa rainha é poderosa. Se o ferrão tivesse acertado em cheio, 

ficaríamos mais preocupadas, mas passou só de raspão. 

 - Que bom. Ainda bem que conseguimos eliminar a ameaça das aranhas! 

 - Que bom de fato. Mas não escolhemos o dia de hoje por acaso. É a primeira vez em 

muito tempo que o solstício de verão coincide com a lua cheia. É um dos momentos de maior 

poder das fadas. Hoje teremos uma grande festa para comemorar a derrota das aranhas e 

celebrar o solstício. Você será nossa convidada de honra. A partir da meia noite esperamos 

você por aqui! 

 - Mas eu não posso sair de casa esse horário! 

 - Não vai precisar sair. Você plantou as sementes que te dei não plantou? – Interveio 

Liana. 

 - Plantei sim. Tenho um jardim bonito bem no fundo de casa agora. 

 - Pois então pegue sua bicicleta e vá para perto do jardim por volta de meia noite. 

Tudo irá fazer sentido quando você estiver lá. Fique tranquila – disse Liana, e envolveu as 

mãos da garota com as suas. Elas emitiram um brilho quente, e a runa de proteção real na mão 

de Elisa emitiu uma forte luz azul que em pouco tempo desapareceu. – Agora pode voltar para 

perto de seus pais. À noite te esperamos. 
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 Quando chegou em casa Elisa encheu os pneus da bicicleta, que não usava há muito 

tempo e aguardou. Às 23:45, seus pais já estavam dormindo profundamente no sofá com a 

televisão ligada. Ela saiu cautelosamente, pegou a bicicleta e foi para o jardim. Ficou se 

sentindo meio idiota, parada, olhando para as plantas à espera de que alguma coisa 

acontecesse. Quando seu relógio marcou exatamente meia noite, o jardim pareceu maior. Ela 

se aproximou um pouco mais e não conseguiu ver o muro do outro lado. Colocou a cabeça 

primeiro no meio das plantas, colocou a primeira roda dentro do canteiro com cautela, e 

começou a andar no meio das plantas. Quando deu por si sua bicicleta já estava inteira dentro 

do jardim. Olhou para trás e não conseguiu mais ver o quintal de sua casa. Montou na 

bicicleta e pedalou devagar, um pouco apreensiva, mas em pouco tempo parecia já saber qual 

o caminho correto e começou a pedalar mais rápido para adquirir velocidade. Sentiu o vento 

no rosto, nos cabelos, e aquela sensação de liberdade só fez com que desviasse das plantas 

com mais precisão. De repente se deparou com um dos círculos de pedra do Bosque e mal 

conseguiu acreditar no que viu. Havia um grande palácio luminoso dentro do círculo, mas não 

era parecido com os palácios tradicionais das princesas que se vê no cinema. O palácio tinha 

uma entrada para as fadas aladas e uma entrada no térreo para os pedestres. Não havia grandes 

colunas ou torres retas. As colunas faziam curvas arquitetonicamente impossíveis. Os salões 

não eram quadrados, ou ovais, mas sim poliedros que se comunicavam, não havendo uma 

porta sequer em todo o palácio. Irradiava-se uma luz dourada das paredes e do chão, não eram 

necessários lustres ou luminárias. Quando começou a se aproximar do palácio, foi interpelada 

por Liana que a recebeu com um sorriso. Nessa noite ela não estava com a tradicional 

armadura dourada. Estava com um vestido branco, longo, e não usava sapatos. A fada 

prontamente fez o feitiço de redução na garota: 

 - Você precisa estar do nosso tamanho para aproveitar a nossa festa. 

 - Você está linda. Mais bonita do que de armadura. 
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 - Obrigada. Você também escolheu uma roupa muito bonita. Pode ficar tranquila que 

ninguém vai mexer na sua bicicleta. 

 - Como isso apareceu da noite para o dia? Não estava aqui hoje de manhã!  

 - Nossos palácios são feitos de luz. Não são construídos com tijolos ou argamassa. 

Pegamos a luz da lua ou das estrelas e confeccionamos o palácio com magia. Nós da guarda 

de honra que fazemos a construção. Fica muito bonito não é mesmo? Assim que o primeiro 

raio de sol toca o palácio ele se desfaz. 

 - Maravilhoso! 

A menina adentrou os salões acompanhada de Liana. Todos a olhavam com admiração e 

reverência. A guarda de honra era muito respeitada e, como Elisa havia salvado Liana, ela 

também era reconhecida e admirada. Havia milhares de fadas no lugar. No ambiente tocava 

uma música suave e agradável. Quando olhou para cima viu que um grupo de fadas estava em 

algo parecido com um palco e cantavam em uníssono. Não usavam nenhum instrumento 

musical, faziam todos os sons com a boca, mas a melodia era mais rica que a de uma 

orquestra. Algumas fadas dançavam, outras conversavam e outras espalhadas pelo salão 

cantavam junto com o coral. No canto dos salões havia um verdadeiro banquete. Frutas das 

mais variadas, mexericas, maçãs, ameixas, laranjas, peras, e algumas que Elisa não conhecia, 

como uma estranha fruta azul do tamanho de uma maçã que era mais saborosa do que 

qualquer bolo de chocolate que a menina já comera. Havia tortas, merengues, e bolos além 

dos mais diversos sucos, mas a bebida mais consumida era uma bebida dourada cintilante que 

vinha em copinhos que mais pareciam flores. Não havia garçons na festa, as bandejas 

simplesmente passavam flutuando. Quando Elisa experimentou a bebida dourada, sentiu um 

gosto cítrico e adocicado ao mesmo tempo, acompanhado de uma felicidade indescritível. Ela 

se sentiu mais jovial, com vontade de cantar e dançar. Dançou com Liana inicialmente, mas 

logo estava dançando com outras fadas que nunca havia visto. Ela viu Lienz e Killian e fez 
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questão de dançar com eles. Tentou dançar com um homem que tinha um grande bigode e 

estava com a barriga um pouco saliente. Era de se esperar que todas as fadas, tanto femininas 

quanto masculinas fossem graciosas, mas este senhor, que se chamava Miloniel, acabou 

tropeçando no vestido de uma fadinha que dançava ao seu lado e caiu, levando Elisa junto. 

Todos riram, mas não foi um riso de discriminação ou maldoso. Foi um riso tão agradável que 

Elisa e seu parceiro começaram a rir juntos, mesmo estando no chão. Liana ajudou Elisa a se 

levantar e essa por sua vez ajudou Miloniel. Se despediram com um beijo na bochecha. 

Depois, Liana pegou na mão da garota e a conduziu pelo salão. 

-Tem uma pessoa que eu quero que conheça. 

- Eu quero conhecer todos! Estou tão feliz. Como é o nome dessa bebida que vem 

dentro dessa florzinha? 

- Se chama necterios. É feito do néctar das flores. É delicioso.  

- Todas as festas são assim alegres e bonitas? 

- Sempre que podemos tentamos nos manter felizes. Mesmo em momentos mais 

difíceis sempre mantivemos a tradição das festas. Nossa magia tem toda a sua fonte na 

alegria. Se deixarmos de ser felizes não faria sentido existir não é verdade? 

- Queria que os humanos pensassem assim também. Acho que a vida seria mais 

simples. 

- Venha, quero que você conheça Titânia. 

 Em uma grande varanda estava a mais alta fada que ELisa já tinha visto. Ela tinha o 

cabelo dourado, preso em uma trança enquanto uma tiara dourada adornava seu cabelo. Usava 

um vestido vermelho com detalhes verdes. Ao lado dela estava um homem tão alto como ela 

com um fraque azul. A cabeça dele era adornada por dois chifres de carneiro e não havia 

coroa. Era o único homem-fada com chifres. As asas da rainha eram diferentes das demais 
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fadas aladas, eram maiores e tinham uma cor amarronzada, opaca, além de parecerem mais 

duras. 

- Boa noite minha senhora – disse Liana com uma reverência – trago a minha 

salvadora para conhecê-la. 

Elisa, sem saber exatamente o que fazer, sorriu e tentou imitar a reverência feita por 

sua amiga. 

- Boa noite minha querida – disse Titânia olhando nos olhos da garota – este é meu 

marido Oberon. É um prazer enorme. Não pensei que seria tão bonita. O que está achando da 

nossa festa? 

- É a melhor festa que eu já vi em toda a minha vida! Todos são muito bons e 

educados. Você é a pessoa mais bonita que já vi na minha vida. Seu marido também! Todos 

aqui são lindos. Este é um lugar maravilhoso 

A menina não conseguia se conter. Falou compulsivamente sobre como descobriu o 

mundo, como conheceu Liana, da conversa com Barok. Titânia ouvia tudo com atenção e 

sorria para a garota. Ambas andavam pela varanda tranquilamente, ocasionalmente tomando 

um gole de necterios. Ficaram um tempo paradas, encostadas no muro de luz que cercava a 

varanda. Quando Elisa se deu conta, estava sozinha com a rainha. Há alguns centímetros de 

distância (o que para uma fada equivale há alguns metros) Liana vigiava. A rainha nunca 

ficava completamente sozinha.  

- Vamos descer um pouco? Gosto de colocar meus pés no chão – disse Titânia.  

Foi aí que Elisa reparou que todas as fadas estavam descalças. Usavam sempre roupas 

muito bonitas mas nesta festa nenhuma fada usava sapatos. 

- Gostaria de descer sim, mas não tenho asas... 

- Fique tranquila. Só me abrace. 
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Dizendo isso envolveu os braços em Elisa e alçou voo. Pouco depois a guarda de 

honra a seguiu. Pousaram no chão próximo ao palácio, com a guarda próxima, mas nem tanto. 

As duas caminharam e conversaram um pouco quando, de repente, Elisa viu uma coisa no 

chão próximo à rainha. Tentou avisá-la mas era tarde demais. 

  

5- Prateada 

 

 Uma cobra havia se esgueirado para perto da rainha e a picado no tornozelo. Elisa deu 

um grito e em instantes Liana estava ao seu lado. Oberon, que estava na sacada, deu um salto, 

e pousou no chão ao lado das três, de uma altura impossível. Aquela cobra não era como os 

outros insetos, que estavam enegrecidos e corrompidos. Parecia uma simples cascavel que 

teve seu tamanho reduzido. A rainha esmagou sua cabeça com o calcanhar com desprezo . 

 - Você está bem? – Perguntou Oberon em um tom de voz grave e preocupado. 

 - Por enquanto... esta não era uma cobra mágica. Somente uma cobra mundana sob 

efeito de um feitiço de redução... você sabe que não temos antídoto para estes venenos, nunca 

precisamos. Uma cobra de tamanho normal não precisa nos picar para nos engolir. 

 - Nós daremos um jeito rainha. Daremos um jeito de salvar você. – interveio Liana 

com lágrimas nos olhos. 

 - O destino está lançado... Não existe nada que se possa fazer. Tenho que aceitar a 

sorte que me foi imposta! 

 - Não precisa! – Elisa gritou – No meu mundo existe o antídoto. Eu já vi na televisão. 

Se chama soro antiofídico. É só procurarmos um hospital que vamos conseguir uma dose para 

te salvar. Não existe um feitiço para que você fique do nosso tamanho e possa ir aos nossos 

hospitais? 
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 - Claro que existe criança, claro que existe – respondeu Oberon com um olhar de 

esperança. Um feitiço ridiculamente simples! 

- Eu posso levar na minha bicicleta. Tem um hospital perto daqui. Eu vi quando estava 

vindo pra cá a primeira vez. Quando estivermos perto do hospital ela fica grande e entramos 

no hospital. 

- Excelente ideia garota. Vamos para a sua bicicleta – Disse Titânia. 

As fadas foram voando, com a maior velocidade que conseguiram, até a bicicleta de 

Elisa. Fizeram a menina voltar ao tamanho normal. Ela montou na bicicleta, pegou a rainha 

com delicadeza nas mãos, a colocou no ombro e disse: 

- Agora é a sua vez de se segurar. 

Saíram em velocidade pela porta de entrada do parque deixando as fadas angustiadas 

para trás. Depois de andarem dois quarteirões Titânia exclamou: 

-PARE! 

- Mas já estamos chegando, é logo ali. 

- Calma garota, disse a fada voando, eu sei o que eu estou fazendo. Pare a bicicleta que 

eu te explico. 

 Elisa freou e olhou para a rainha sem entender nada do que estava acontecendo. 

 - Uma cobra, mesmo reduzida, não conseguiria se esgueirar sem que eu a visse. Eu sou 

a rainha das fadas. Sou mais velha que essa floresta. Eu sabia que ela estava no meu bosque 

no momento que ela saiu das mangas daquela bruxa gananciosa. Só simulei a picada.  

 Ao dizer isso, a rainha mostrou a perna intacta. Elisa não conseguia entender. Ela vira 

as marcas das presas da cobra na perna da rainha. Os outros viram. Titânia deu um sorriso: 

 - Não acredite no que seus olhos veem criança. Nunca perto de mim. Como eu disse, 

eu sou velha... e poderosa! Quando as bruxas vieram aqui eu consegui colocar um feitiço de 

localização na mente delas antes de irem embora. Só que precisava de alguém que 
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conseguisse se locomover no mundo mundano. Fora do bosque, corremos o risco de expor 

nosso mundo a todos e esse é um risco que não estou disposta a correr. Mas hoje as bruxas 

vão pagar. Lembra-se de quando Liana contou para você que nós vivíamos em harmonia com 

os humanos há muitos anos? 

 - Lembro sim, e ela disse que quando vocês começaram a ver as guerras ficaram com 

medo e decidiram se ocultar. 

 - Este foi um dos motivos. Mas naquela época, nós introduzíamos muitos humanos nas 

artes mágicas. E alguns de vocês ficavam muito bons nisso. Só que vocês humanos estão 

nesse mundo de passagem. Depois vocês vão para um mundo lindo, onde não existe dor ou 

sofrimento. Nossa estadia nesse mundo é permanente. Nós não morremos. Naquela época, nós 

tínhamos um jovem aprendiz nas nossas fileiras. Seu nome era Natanael. Ele era habilidoso e 

estudioso. Escrevia todos os seus feitiços em um grimório para não se esquecer. No início era 

jovem, feliz e bonito. Mas com o passar dos anos a sombra da morte passou a preocupá-lo. 

Ele ficou obcecado com a ideia de viver para sempre. Nos perguntava sobre feitiços ou 

fórmulas para a vida eterna. Ele pensava que tínhamos algum feitiço que nos impedia de 

morrer. Quando explicamos para ele a verdade, ele ficou enlouquecido de raiva. Jurou que ia 

roubar nossa magia. Foi aí que percebemos todo o mal que ele poderia nos causar. Partimos 

para o mundo oculto e deixamos o mundo mundano para vocês. Ele procurou-nos por anos 

sem nunca encontrar. Em seus últimos momentos de vida ele veio ao bosque e jurou nos 

destruir. A bruxa atual é descendente desse antigo mal. O grimório que ele escrevia passou de 

geração para geração, até chegar na mão da atual bruxa. Agora ela acha que é poderosa o 

suficiente para cumprir a promessa de seu ancestral. Está com um poder muito antigo ao lado 

dela. O poder da trindade. É a primeira vez que Avó, mãe e filha estão unidas pelos laços da 

magia, um laço que a torna poderosa. Mas ela sabe pouco minha querida. Ela sabe muito 

pouco sobre o que eu sou capaz. Vamos, eu irei em seu ombro oculta pelos seus cabelos. Não 
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quero colocar o mundo das fadas em maior risco do que já está. Somente pedale. Você saberá 

para onde ir. 

A menina subiu na bicicleta e pedalou. Pedalou como se sua vida dependesse daquilo. 

Ela sabia quais esquinas virar e quais atalhos tomar. Simplesmente sabia. Em pouco tempo 

estavam em frente a um velho casarão. Aparentemente não havia nada maligno naquela casa. 

Era uma casa antiga, porém a pintura era nova, havia um jardim bem cuidado na entrada da 

casa, com muitas flores que exalavam um perfume agradável. 

 - Não se deixe enganar pelas aparências criança. 

 - Você vai simplesmente entrar pela porta da frente? 

 - Sim. Mas não vou desse jeito. E não vou sozinha. Sabe... eu nunca achei que 

humanos ficam muito bem de amarelo. A prata combina com vocês muito melhor. 

 Ao dizer isso pegou nas mãos de Elisa e olhou para a lua. Os raios do luar pareceram 

se concentrar e se solidificar próximos da garota enquanto uma névoa branca as envolvia. 

Quando a névoa se dissipou, Elisa estava de frente com uma senhora alta com um longo 

vestido vermelho, de cabelos loiros e olhos lilases. Em sua cabeça uma coroa dourada a 

adornava. Quando olhou para si mesma, viu que estava vestindo uma armadura prateada com 

as mesmas peças que a armadura de Liana. Em suas costas havia uma lança também prateada 

com uma lâmina do mais brilhante aço que já vira. A menina sentiu em si uma coragem e 

determinação nunca sentida antes. Pegou a lança com as duas mãos e a arma lhe pareceu 

natural. Sabia como manejá-la. 

- Uma rainha nunca anda sem sua guarda de honra. Vamos! – Disse a menina surpresa 

com as palavras que saíram de sua boca. 

 As duas chegaram na porta da frente lado a lado. Agora a menina já conseguia sentir a 

áurea maligna que emanava da casa. Titânia encostou na maçaneta e a porta se abriu. Dentro 

da casa o chão era de pedra fria, assim como as paredes. Elas entraram em um grande salão 
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vazio e deram de cara com a Bruxa. Dentro do salão a Bruxa não estava sozinha, com ela 

haviam duas outras bruxas. A líder do grupo estava no centro, adornada com anéis de metal 

polido em todos os dedos e uma grande gema no pescoço. As outras duas usavam a mesma 

gema no pescoço mas não tinham anéis. A Bruxa tinha o cabelo vermelho e usava uma tiara 

preta. Era a única que estava com o rosto descoberto. Suas companheiras usavam pesados 

capuzes pretos sobre a cabeça. 

 -Eu estava à sua espera. Nós somos a tríade. Você não devia ter vindo aqui Titânia, no 

nosso lugar de poder. Sua arrogância será sua derrota – dizendo isso a Bruxa bateu o pé no 

chão. Pesados passos puderam ser ouvidos, como se uma enorme criatura caminhasse pela 

casa. Atrás das bruxas apareceu um gigante feito de musgo e barro. Era possível ver vermes 

saindo dos seus olhos, mas aquilo não atrapalhava em nada sua visão. O gigante atacou a 

rainha com uma velocidade que não era esperada para uma criatura daquele tamanho. Mas 

Elisa foi mais rápida. A lança em sua mão parecia mover-se sozinha. Elisa pulou para frente 

em uma cambalhota, cortou o pé direito da criatura e em um movimento fluído decepou a 

cabeça enquanto o bicho caía. Antes de a cabeça cair ao chão Elisa deu uma estocada com a 

lança e espetou com ela a cabeça maligna. Logo se endireitou e bateu a lança com força no 

chão. Titânia deu um sorriso e disse: 

 - Seu poderoso Golem de podridão não é páreo para uma criança, querida Letícia! 

 - Você sabe meu nome! – Pela primeira vez, desde que bolara aquele plano, ela sentiu 

medo. 

 - Esta luta estava terminada antes de começar. Se você achou que tinha poder na 

tríade, nunca soube de fato contra quem estava lutando. – A rainha deu um leve sopro para 

trás e os capuzes das bruxas caíram, porém elas ficaram em pé, em posição de batalha.                                                                                                                                                                     

 - Você pensou que eu te enfrentaria sem proteção? Você está velha e decrépita Titânia! 
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- Sua proteção não significa nada pra mim – respondeu a fada jovial. Estalou os dedos 

e todos os anéis da bruxa desapareceram em uma névoa preta. Bateu uma palma e os colares 

explodiram no ar.  A rainha caminhou com passos solenes em direção à bruxa. A mulher se 

encolheu de medo e começou a soluçar, incapaz de pronunciar qualquer palavra. 

 - Eu não vou puni-la, criança mal criada. Vou deixar que você faça isso consigo 

mesmo. Ao dizer isso fez um gesto brusco com a mão no ar. Um velho livro com as páginas 

já enegrecidas e uma capa de couro preto apareceu na mão da rainha. 

 - Não, uma voz de criança disse – o livro não! É minha herança!  

 Titânia não disse uma palavra. Somente sorriu. Em instantes o livro estava em chamas 

em sua mão. A fada jogou o livro pra cima e este se desfez em uma explosão de mariposas de 

fogo que se apagaram após poucos segundos. Elisa olhou e viu quem dera o grito. Letícia já 

estava derrotada quando seus objetos de proteção foram destruídos. Mas sua filha ainda tinha 

esperança. Esperança de finalmente agradar a mãe. De sobreviver para estudar o livro e se 

vingar. E toda aquela esperança se transformou em uma onda de desespero infantil quando 

viu o livro desaparecer. Agora jazia no chão uma garotinha ruiva apagada, chorando aos pés 

dela. Só agora Elisa pode ver quem era. Era Ayla. 

 -Nosso serviço aqui está terminado menina. Venha. 

 As duas deixaram a casa da Bruxa, majestosas, mas quando Elisa subiu novamente em 

sua bicicleta já estava sem a armadura e com suas roupas normais de novo. Titânia era 

novamente uma minúscula fada que se sentou em seu ombro e se ocultava em seu cabelo. As 

duas foram rapidamente para o bosque, com uma enorme alegria no coração 

 Foram recebidas com saudações e felicitações por todos, mas Titânia havia pedido 

para Elisa não contar a ninguém o que haviam feito. Só disseram que foram ao hospital e 

conseguiram a cura para a picada de cobra. Ninguém questionou-as, mas Elisa viu o olhar que 
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Oberon trocou com Titânia. Ele sabia. A festa ainda continuou por um longo tempo, agora 

ainda mais alegre. 

 A menina acordou no dia seguinte sem lembrar-se de ter pedalado de volta pra casa. 

Sentou-se na cama ainda esfregando o sono dos olhos. Ontem tudo parecera tão real, e 

mágico, mas agora estava de novo na sua casa chata, como se nada tivesse acontecido. Olhou 

para baixo e viu em seu pescoço um fino cordão preto. Este cordão segurava uma bolinha de 

cristal com alguma coisa prateada dentro dela. Ela pegou a lupa para examinar melhor aquele 

talismã, e dentro dele conseguiu ver uma pequena armadura com uma lança nas costas. Elisa 

se levantou, e, orgulhosa, sorriu. Sabia no seu coração que aquela não seria a aventura mais 

eletrizante de sua vida. 


