O O L H A R D E A N T I M O N Y E S T AVA
CONCENTR ADO EM AL ABASTER.
AGOR A , OS SEUS OLHOS NEGROS
AC H AT A D O S S E M OV E M D E VAG A R AT É E N F I M
ENCONTR AREM OS SEUS.
— OS 216 OBELISCOS INDI V IDUAIS
INT ER LIGADOS POR MEIO DO C ABOCH ÃO DE
CON T ROL E . — ENQUA N TO VO CÊ F IC A A L I ,
PERGUNTA NDO-SE O QUE FER RUGENS É UM
C ABOCH ÃO DE CONTROLE E ADMIR A NDOSE DE QUE H AJA M AIS DE DUZENTAS DESSAS
M ALDITAS COISAS, EL A ACRESCENTA: — USAR
I S S O PA R A C A N A L I Z A R O P ODE R DA F E N DA
DEVE SER SUFICIENTE.
— PA R A FA Z E R O Q U Ê ?
PEL A PR I M EIR A V E Z , VO CÊ OU V E UM TO QU E
DE E MO Ç ÃO N A VOZ DEL A : IR R ITAÇ ÃO.
— PA R A I M P O R E Q U I L Í B R IO AO SI S T E M A
T ER R A-LUA .
O QUÊ?
— AL ABAST ER DISSE QUE A LUA FOI
A R R E M E S S A DA PA R A LO NG E .
— PA R A UM A Ó R B I TA DE G R A DA N T E E M
FOR M A DE UM A LONGA ELIPSE . — QUANDO
VO CÊ A ENC A R A , SE M EN T ENDER , EL A
FA L A A SUA L ÍNG UA DE NOVO. — E L A E S TÁ
VO LTA N D O.
OH, T ERR A . OH, FERRUGENS. OH, NÃO.
— VO CÊ S QU ER E M QU E EU PEGU E

A M A L DI TA LUA?
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NASSUN, EM CRISE

mm. Não. Estou contando isso do jeito errado.
Afinal de contas, uma pessoa é ela mesma e os
outros. Os relacionamentos esculpem a forma final
de um ser. Damaya era ela mesma e a família que a rejeitou
e as pessoas do Fulcro que a talharam até atingir o ponto
ideal. Syenite era Alabaster e Innon e as pessoas das pobres e
perdidas Allia e Meov. Agora, você é Tirimo e os andarilhos
cobertos de cinza na estrada e os seus filhos mortos… e também a filha viva que ainda resta. Que você vai recuperar.
Isso não é um spoiler. Você é Essun, afinal. Você já sabe
disso. Não sabe?
Nassun em seguida, então. Nassun, que só tem oito anos
quando o mundo acaba.
Não dá para saber o que passou pela mente da pequena
Nassun quando ela voltou para casa do treinamento certa tarde para encontrar o irmão mais novo morto no chão da sala
e o pai de pé sobre o cadáver. Podemos imaginar o que ela
pensou, sentiu, fez. Podemos especular. Mas não vamos saber.
Talvez seja melhor assim.
Eis aqui o que eu sei com certeza: sabe esse treinamento
que eu mencionei? Nassun estava em treinamento para se
tornar uma sabedorista.
A Quietude tem uma relação estranha com os autonomeados guardadores do saber das pedras. Há registros da
existência de sabedoristas desde a suposta Estação da Casca
de Ovo. Foi a Estação em que algum tipo de emissão de gases fez, durante muitos anos, todas as crianças nascidas nas
Árticas terem ossos delicados que se quebravam com um toque e se encurvavam quando cresciam… se crescessem. (Os
arqueomestas yumenescenses discutiram durante séculos sobre se isso poderia ter sido causado por estrôncio ou arsênio,
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e se ela deveria sequer ser contada como uma Estação, considerando que afetou apenas algumas centenas de milhares de
pequenos bárbaros fracos e pálidos da tundra ao norte. Mas
foi nessa época que os povos das Árticas ganharam a reputação de serem fracos.) Em torno de 25 mil anos, segundo os
próprios sabedoristas, o que a maioria das pessoas acha tratar-se de uma mentira descarada. Na verdade, os sabedoristas
são parte ainda mais antiga da vida na Quietude. A cifra de
25 mil anos atrás foi simplesmente quando o seu papel acabou distorcido até se tornar quase inútil.
Eles ainda estão por aí, embora tenham esquecido o
quanto esqueceram. De algum modo, a ordem deles, se é que
se pode chamar de ordem, sobrevive, apesar de a Primeira à
Sétima Universidade repudiarem seu trabalho como sendo
apócrifo e provavelmente inexato, e apesar de os governos
de todas as eras poluírem o mesmo trabalho com campanhas
políticas. E apesar das Estações, claro. Houve um tempo em
que os sabedoristas vinham de uma raça chamada Regwo…
costeiros do oeste que tinha pele de um tom vermelho desbotado e lábios naturalmente pretos, que veneravam a preservação da história da maneira como povos, em épocas menos
amargas, veneravam deuses. Esculpiam o saber das pedras
nas laterais de montanhas em tábuas de pedra tão altas quanto o céu, para que todos vissem e tivessem o conhecimento
necessário para sobreviver. Lamentavelmente, na Quietude,
destruir montanhas é tão fácil quanto um surto de birra de
um bebê orogene. Destruir um povo só requer um pouco
mais de esforço.
Então os sabedoristas não são mais Regwo, mas a maioria deles tinge os lábios de preto em memória dos Regwo.
Não que ainda lembrem por quê. Agora é apenas o modo
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como se sabe que alguém é sabedorista: pelos lábios, além
de pela pilha de tábuas de polímero que carregam, pelas
roupas esfarrapadas que tendem a usar e pelo fato de que
costumam não ter nomes de comu verdadeiros. Eles não são
sem-comu, veja bem. Em tese, poderiam retornar às suas
comus natais caso ocorresse uma Estação, embora, por uma
questão profissional, tendam a vagar para longe a ponto de
tornar o retorno impraticável. Na prática, muitas comunidades os acolherão, mesmo durante uma Estação, porque
até a comunidade mais estoica quer entretenimento durante
as longas noites frias. Por esse motivo, a maioria dos sabedoristas tem uma formação em artes – música e comédia e
coisas do tipo. Eles também atuam como professores e cuidadores dos jovens em tempos em que não se pode prescindir de mais ninguém para essa tarefa e, o mais importante,
eles servem como um lembrete vivo de que outros sobreviveram a coisas piores ao longo dos séculos. Toda comu
precisa disso.
A sabedorista que veio a Tirimo se chama Renthree
Sabedorista Pedra (todos os sabedoristas tomam o nome
de comu Pedra e o nome de uso Sabedorista, sendo esta
uma das castas de uso mais raras). Em grande parte, ela
não é importante, mas há uma razão pela qual você deve
saber a seu respeito. Ela foi outrora Renthree Reprodutora Tenteek, mas isso foi antes de se apaixonar por uma
sabedorista que visitou Tenteek e seduziu a então jovem
mulher, afastando-a de uma vida entediante como forjadora de vidros. Sua vida teria se tornado um pouquinho mais
interessante se houvesse ocorrido uma Estação antes de sua
partida, pois a responsabilidade de um Reprodutor nesses momentos é clara… e talvez também seja justamente
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esse fato que a incentivou a ir embora. Ou talvez tenha sido
apenas a habitual loucura do amor dos jovens? É difícil dizer.
A amante sabedorista de Renthree acabou deixando-a nos
arredores da cidade equatorial de Penphen, com o coração
partido e a cabeça cheia de saber das pedras, além de uma
carteira cheia de jades lascadas e cabochões e um losango de
madrepérola com a marca de uma pegada. Renthree gastou
a madrepérola para encomendar seu próprio conjunto de
tábuas a um britador, usou as lascas de jade para comprar
suprimentos para viagem e para ficar em uma hospedaria durante os dias que o britador levou para terminar o
trabalho, comprou muitas bebidas fortes em uma taverna
com os cabochões. Então, recém-equipada e com as feridas
cobertas de curativos, ela partiu sozinha. Assim se perpetua
a profissão.
Quando Nassun aparece num pequeno posto intermediário onde ela abriu um estabelecimento, é possível que Renthree tenha pensado no próprio treinamento. (Não a parte da
sedução; obviamente, Renthree gosta de mulheres mais velhas, ênfase em “mulheres”. A parte sonhadora tola.) No dia
anterior, Renthree passou por Tirimo, fazendo compras em
bancas de feira e sorrindo alegremente com seus lábios manchados de preto a fim de anunciar a sua presença na área. Ela
não viu Nassun, que voltava da creche para casa, parar e olhar
com espanto e com uma repentina e irracional esperança.
Nassun matou aula hoje para vir encontrá-la e para trazer uma oferenda. Isso é tradicional – isto é, a oferenda, não
filhas de professoras matarem aula. Dois adultos do vilarejo
já estão no posto, sentados em um banco para ouvir Renthree
falar, e a caneca de Renthree para recolher oferendas já se
encheu de cacos de cores vivas facetados com a marca do
14

distritante. Renthree pisca, surpresa ao ver Nassun: uma garota desengonçada que tem mais perna do que tronco, mais
olhos do que rosto, e evidentemente nova demais para estar
fora da creche tão cedo fora da época de colheita.
Nassun para no umbral da porta do posto, ofegando
para recuperar o fôlego, o que contribui para uma entrada
muito dramática. Os outros dois visitantes se viram para
olhar para ela, a primogênita normalmente calada de Jija,
e apenas a presença deles impede Nassun de deixar escapar as próprias intenções bem ali e naquele exato momento.
Sua mãe lhe ensinou a ser muito circunspecta. (E vai ficar
sabendo que ela cabulou aula. Nassun não se importa.) No
entanto, ela engole em seco e vai até Renthree de imediato
para lhe entregar algo: um pedaço escuro de rocha na qual
se pode ver incrustado um diamante pequeno, quase cúbico.
Nassun não tem nenhum dinheiro além de sua mesada, entende, e ela já a havia gastado em livros e doces
quando correu a notícia de que havia uma sabedorista no
vilarejo. Mas ninguém em Tirimo sabe que existe uma
mina de diamante potencialmente excelente na região…
isto é, ninguém exceto orogenes. E só se estiverem procurando. Nassun foi a única que se deu ao trabalho em
vários milhares de anos. Ela sabe que não deveria ter encontrado o diamante. Sua mãe lhe ensinou a não expor
a orogenia e a não usá-la fora de sessões de prática cuidadosamente proscritas que elas realizam em um vale próximo a
cada duas ou três semanas. Ninguém leva diamantes como
moeda porque não podem ser fragmentados com facilidade
para ser transformados em troco, mas ainda são úteis na
indústria, na mineração e em coisas do tipo. Nassun sabe
que ele tem algum valor, mas não tem ideia de que a pedra
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