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CAPÍTULO 2

CALDWELL, NOVA YORK
CENTRO DE TREINAMENTO,  
COMPLEXO DA IRMANDADE

Caramba... Que droga... mas que inferno...   
 Vishous estava em pé no corredor do lado de fora da clínica mé-

dica da Irmandade com uma das mãos fechadas sobre os lábios e o 
polegar mexendo freneticamente em um tique irritante. No entanto, 
não havia nada a ser dito, não importava quantas vezes ele friccionasse 
o pequeno isqueiro.

Tic. Tic. Tic...
Com uma repulsa total, lançou a maldita coisa na lixeira e agarrou 

a luva revestida de chumbo que cobria sua mão. Ao tirar o pedaço de 
couro, olhou para a palma da mão brilhante, flexionando os dedos, 
arqueando-a em direção ao punho.

A coisa era em parte um lança-chamas, em parte uma bomba 
nuclear, capaz de derreter qualquer metal, transformar pedra em 
vidro e deixar em pedaços qualquer avião, trem ou automóvel que 
quisesse. Essa também era a razão pela qual conseguia fazer amor 
com sua shellan e um dos dois legados que sua mãe divina havia 
lhe dado.

E uma maldita segunda visão que era tão divertida quanto a rotina 
de lidar com a “mão da morte”. 



     Amante Libertada  |  33

Aproximando a arma mortal de seu rosto, acendeu a ponta do cigar-
ro artesanal que fazia, mas não chegou perto demais ou prejudicaria seu 
sistema de envio de nicotina ao corpo e teria que desperdiçar seu tempo 
criando outro, curando-se. E não tinha paciência para isso mesmo em 
um dia bom, quanto mais em um momento como aquele...

Ah, a adorável tragada.
Encostando-se contra a parede, plantou suas botas de combate no 

chão de linóleo e fumou. Aquele prego de caixão não fez muito pela 
sua expressão deprimente, mas isso era melhor do que a opção que ti-
nha passado por seus pensamentos nas últimas duas horas. Ao colocar 
a luva de volta pensou em sair dali com seu “dom” e incendiar alguma 
coisa, qualquer coisa...

Era mesmo sua irmã gêmea que estava do outro lado da parede? 
Deitada em uma cama de hospital... paralisada?

Jesus Cristo... Trezentos anos de idade e só então descobrir que se 
tem uma irmã.

Boa jogada, mamãe. Muito legal mesmo.     
E pensar que ele achava ter resolvido todos os problemas com seus 

pais. Porém, apenas um deles estava morto. Se a Virgem Escriba se-
guisse pelo caminho de Bloodletter e descansasse em paz, talvez ele 
conseguisse encontrar um ponto de equilíbrio.

No entanto, pensando em como as coisas estavam e naquela tenta-
tiva absurda de Jane no mundo humano... Tudo aquilo estava fazendo 
com que ele...

Sim, não havia palavras para isso.
Pegou seu telefone celular. Verificou. Colocou de volta no bolso de 

sua jaqueta de couro. Caramba, isso era tão típico. Jane colocava seu 
foco em algo e isso era tudo. Nada mais importava. 

Claro que ele era exatamente assim, mas em momentos como 
aquele, gostaria muito de ser atualizado.

Maldito sol. Prendia-o dentro de casa. Ao menos se estivesse com sua 
shellan não haveria possibilidade de o “grande” Manuel Manello negar 
alguma coisa. V. simplesmente golpearia o desgraçado, jogaria o corpo no 
Escalade e traria aquelas mãos talentosas até ali para operar Payne. 

Para ele, o livre-arbítrio era um privilégio, não um direito.
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Quando terminou de fumar o cigarro artesanal, apagou-o na sola de 
suas botas de combate e jogou a bituca no lixo. Queria muito uma be-
bida – exceto refrigerante ou água. Meio engradado de vodka o afastaria 
um pouco daquele abismo, mas com um pouco de sorte permitiriam que 
ele ajudasse na sala de cirurgia em breve, e precisava estar sóbrio para isso. 

Entrando na sala de exames, os ombros ficaram tensos, os molares 
se fecharam e, por uma fração de segundo, não sabia o quanto mais 
poderia suportar. Se tinha uma coisa que o tirava do sério era quando 
sua mãe aprontava das suas, e era difícil imaginar algo pior do que a 
mentira de todas as mentiras.

O problema era que a vida não vinha com um “botão” de reiniciar, 
como o video game, que se pode pressionar quando ele trava por ten-
tarem inserir alguma vantagem ou trapaça no jogo.

– Vishous?
Fechou os olhos por um instante ao som daquela voz suave e baixa.
– Sim, Payne – terminou a frase no Antigo Idioma. – Sou eu.  
Cruzando a sala, reassumiu seu posto na banqueta com rodas ao 

lado da maca. Deitada embaixo de vários cobertores, Payne estava 
imobilizada, com a cabeça em um bloco e um colar cervical que ia do 
queixo à clavícula. Uma intravenosa ligava o braço dela a uma bolsa 
pendurada em uma extremidade de aço inoxidável e havia uma tubu-
lação embaixo conectada ao cateter que Ehlena lhe dera.

Mesmo a sala de azulejos sendo clara, limpa e brilhante e os equi-
pamentos e suprimentos médicos tão ameaçadores quanto xícaras e 
pires em uma cozinha, parecia que estavam em uma caverna suja cer-
cados por ursos. 

Seria tão bom se pudesse sair e matar o filho da mãe que tinha colo-
cado sua irmã naquela condição. O problema era... isso significava que 
teria de acabar com Wrath, e que grande confusão essa morte traria. O 
maldito filho da mãe não era apenas o Rei, era um Irmão... e esse era o 
pequeno detalhe pelo qual a estadia dela ali havia sido consensual. As 
sessões de luta que os dois vinham travando nos últimos dois meses os 
deixaram em forma – e, claro, Wrath não fazia ideia com quem lutava, 
pois estava cego. Uma fêmea? Bem, dedução óbvia. As sessões aconte-
ciam do Outro Lado e não havia machos por lá. Mas a falta de visão do 
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Rei significava que ele perdia o que V. e todos os outros observavam ao 
entrarem naquela sala: a longa trança preta de Payne era da cor exata 
do cabelo de V. e sua pele do mesmo tom que a dele, tinha a mesma 
constituição: alta, magra e forte. Mas os olhos... cara, os olhos.

V. esfregou o rosto. Seu pai, Bloodletter, teve um número incon-
tável de bastardos antes de ser assassinado em uma batalha contra re-
dutores no Antigo País. Mas V. não se importava com nenhuma dessas 
relações aleatórias com as fêmeas.

Payne era diferente. Os dois tinham a mesma mãe e não era uma 
mahmen qualquer. Era a Virgem Escriba. A grande mãe da raça.

Era uma vadia, isso sim.   
O olhar de Payne deslocou-se e a respiração de V. saiu com dificul-

dade. A íris que o encontrou era da cor de gelo branco, assim como 
a sua, e a borda azul-marinho em torno dela era algo que via todas as 
noites no espelho. E a inteligência... a inteligência que havia nas pro-
fundezas árticas daquela brancura era exatamente a mesma que havia 
dentro dele também. 

– Não consigo sentir nada – Payne disse.
– Sei. – V. repetiu balançando a cabeça: – Eu sei. 
Sua boca se contorceu e exibiu algo que poderia ter sido um sorriso 

em outras circunstâncias.
– Pode falar no idioma que quiser – disse com um inglês bem mar-

cado. – Sou fluente em... muitos.
Ele também. O que significava que era incapaz de formular uma 

resposta em dezesseis línguas diferentes. Maravilha.
– Sua shellan... já lhe disse alguma coisa? – disse pausadamente.
– Não. Gostaria de tomar mais analgésicos? – Ela parecia mais 

fraca que da última vez que a vira.
– Não, obrigada. Eles fazem com que eu me sinta... estranha. 
Essa frase foi seguida por um longo silêncio. Que ficou mais longo. 

E ainda mais longo.
Cristo, talvez ele devesse segurar a mão dela – afinal, ela podia 

sentir algo acima da cintura. Sim, mas o que poderia oferecer com 
essa atitude? Sua mão esquerda estava tremendo e a direita era mortal.

– Vishous, o tempo não está...
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Quando sua irmã gêmea deixou a frase pairando no ar, ele a termi-
nou mentalmente: do nosso lado. 

Ele queria que ela estivesse errada. Contudo, quando se trata de le-
sões na coluna, assim como derrames e ataques cardíacos, boas opor-
tunidades de recuperação são perdidas a cada minuto que o paciente 
passa sem tratamento.

Era melhor que aquele humano fosse tão bom quanto Jane havia dito. 
– Vishous?
– Sim?
– Gostaria que eu não tivesse vindo até aqui?
Franziu a testa com força.
– De que diabos está falando? Claro que gostaria de ter você comigo.
Enquanto seu pé ficava batendo no chão de nervosismo, pergun-

tou quanto tempo mais precisaria ficar antes que pudesse sair para 
outro cigarro. Simplesmente não ia conseguir respirar enquanto es-
tivesse sentado ali, sem poder fazer nada enquanto sua irmã sofria e 
seu cérebro engasgava-se com as perguntas. Tinha um milhão de “o 
que?” e “por que” instalados em sua cabeça, só que não podia pergun-
tar nada para ninguém. Parecia que Payne poderia entrar em coma a 
qualquer momento por causa da dor, portanto, não era uma boa hora 
para se fazer um social, cheio de perguntas, com direito a cafezinho.

Caramba, os vampiros podiam se curar como um relâmpago, mas 
não eram imortais.

Poderia muito bem perder sua irmã gêmea antes de sequer conhe-
cê-la melhor.

Seguindo esse raciocínio, ele deu uma olhada para ver seus sinais 
vitais no monitor. A raça vampira tinha pressão sanguínea baixa, mas 
a dela estava quase ao nível do chão. A pulsação estava lenta e irregu-
lar, como uma bateria de escola de samba formada apenas por garotos 
brancos. E o sensor de oxigênio teve de ser silenciado, pois o alarme 
de alerta soava continuamente.

Quando seus olhos se fecharam, ele temeu que fosse a última 
vez... e o que havia feito por ela? Nada, exceto gritar quando lhe 
fizera uma pergunta.

Inclinou-se para mais perto dela, sentindo-se um idiota.
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– Tem de aguentar firme, Payne. Estou tentando conseguir o que 
você precisa, mas você tem de ser forte.

As pálpebras de sua irmã ergueram-se e ela olhou para ele de sua 
cabeça imóvel.

– Trouxe muitos inconvenientes a sua casa.
– Não se preocupe comigo.
– Isso é o que sempre fiz.
V. franziu a testa outra vez. Era evidente que toda essa coisa de 

irmão/irmã era uma novidade apenas para ele. Tinha de descobrir 
como, diabos, ela sabia sobre ele.

E o que sabia.
Droga, lá estava outro momento em que desejaria ser menos durão.
– Está tão confiante nesse curandeiro que procura – ela murmurou.
Ah, não mesmo. A única coisa de que tinha certeza era que se o des-

graçado a matasse haveria um funeral duplo naquela noite... assumindo 
que haveria alguma coisa restante do humano para enterrar ou queimar.

– Vishous?
– Minha shellan confia nele.
Os olhos de Payne ergueram-se e ficaram assim. Será que ela estava 

olhando para o teto?, V. se perguntou. Seria a lâmpada cirúrgica que 
havia sobre ela? Algo que ele não conseguia ver?

Num determinado momento, ela disse:
– Pergunte-me quanto tempo passei nas mãos de nossa mãe.
– Tem certeza de que tem forças para isso? – Quando ela olhou 

para tudo a seu redor, exceto para ele, quis sorrir. – Quanto tempo?
– Em que ano estamos na Terra? – Quando ele respondeu, seus 

olhos se arregalaram. – De fato. Bem, foram centenas de anos. Fui 
aprisionada pela nossa mahmen por... centenas de anos da minha vida.

Vishous sentiu as pontas de suas presas formigarem de raiva. Aque-
la mãe deles... Já deveria saber que a paz que tinha encontrado com 
sua fêmea não duraria muito.

– Está livre agora.
– Estou – olhou para baixo em direção às pernas. – Não consegui-

rei viver em outra prisão.
– Isso não vai acontecer.
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Então, aquele olhar gélido tornou-se astuto.
– Não posso viver assim. Entende o que estou dizendo?
O interior dele congelou completamente.
– Ouça, vou trazer aquele médico até aqui e...
– Vishous – ela disse com voz rouca. – De fato, faria isso se pudes-

se, mas não posso e não há outra pessoa a quem possa recorrer. Você 
me entende?

Quando encontrou os olhos dela, quis gritar, suas entranhas se con-
torceram, gotas de suor brotaram em sua testa. Era um assassino por na-
tureza e treinado para isso, mas aquela não era uma habilidade que tinha 
a intenção de praticar com alguém de seu sangue. Bem, tirando sua mãe, 
claro. Talvez seu pai, só que o cara tinha morrido por conta própria. 

Certo, reformulando a frase: não era algo que exerceria com sua irmã.
– Vishous. Você...?
– Sim. – Olhou para baixo, para sua mão amaldiçoada e flexionou 

o maldito pedaço de seu corpo. – Eu entendo.
Dentro de sua pele, em sua essência, seu eixo interno começou a 

vibrar. Era o tipo de coisa pela qual se tornou intimamente familiari-
zado ao longo de sua vida... e também era um choque total. Não tinha 
sentido aquilo desde que Jane e Butch apareceram, e voltar a sentir 
era... terrível!

No passado, isso o levaria direto aos trilhos do sexo perigoso e 
hard-core, ficaria à beira do abismo. 

Só que na velocidade do som.
A voz de Payne era fraca:
– O que me diz?
Droga, ele tinha acabado de conhecê-la.
– Sim – flexionou sua mão mortal. – Vou cuidar de você. Se che-

garmos a isso.

Quando Payne olhou em direção à gaiola que era seu corpo meio-
-morto, o perfil sombrio de seu irmão gêmeo era tudo o que conse-
guia enxergar e desprezou-se pela posição em que o colocou. Gastou 
muito tempo desde que tinha chegado àquele lado tentando descobrir 
outra saída, outra opção, outra... qualquer coisa.
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Mas o que ela precisava era algo que não se podia pedir a um estranho.
Por outro lado, ele era um estranho.
– Obrigada, meu irmão – ela disse.
Vishous assentiu com a cabeça uma vez e voltou a olhar para fren-

te. Na verdade, ele era muito mais que a soma de suas características 
faciais e do enorme tamanho de seu corpo. Até bem pouco tempo 
atrás, quando aprisionada por sua mahmen, teve de observá-lo por 
muito tempo nas tigelas do santuário da Escolhida e soube quem ele 
era no instante em que surgiu naquela água rasa; tudo o que teve de 
fazer foi olhar para ele e enxergar a si própria. 

Que vida ele levou. Começando com o campo de guerra e a bruta-
lidade de seu pai... e agora isso. 

Sob sua postura fria, ele vociferava. Podia sentir em seus ossos uma 
ligação entre eles que lhe dava uma visão que ia além daquilo que seus 
olhos conseguiam lhe informar: por fora, estava contido como uma 
parede de tijolos, seus componentes todos em ordem e encaixados no 
lugar; no entanto, por dentro, ele fervia... e a dica externa era sua mão 
direita enluvada. Por baixo do acessório, uma luz brilhava... e ficava 
cada vez mais brilhante – especialmente depois que fizera o pedido.

Ela percebeu que aquele poderia ser o único momento que teriam 
juntos, e seus olhos fecharam-se outra vez.

– Está unido a uma fêmea curadora? – Ela murmurou.
– Sim.
Quando houve apenas silêncio, ela desejou poder encará-lo, mas 

ficou claro que respondeu apenas por educação. Ainda assim, acre-
ditou nele quando disse que estava contente por estar ali. Ele não 
diria uma mentira assim, não por que se preocupasse com a moral ou 
a ética, mas sim porque viu que tal esforço seria um desperdício de 
tempo e energia.   

Payne deitou seus olhos outra vez sobre a cabeça dele, que parecia 
ter um anel de fogo sobre ela. Desejou que segurasse sua mão ou a 
tocasse de alguma maneira, mas já havia feito pedidos demais. 

Deitada sobre a maca com rodas, seu corpo parecia muito estra-
nho, pesado e leve ao mesmo tempo, e sua única esperança eram os 
espasmos que corriam por suas pernas e faziam cócegas em seus pés, 
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fazendo com que repuxassem. Certamente, se aquilo estava aconte-
cendo nem tudo estava perdido, disse a si mesma. 

Só que, mesmo quando acalentava tal pensamento, uma pequena e 
silenciosa parte de sua mente dizia que o telhado cognitivo que estava 
tentando construir não suportaria a chuva que estava prestes a cair em 
sua vida: quando movia as mãos, mesmo sem conseguir enxergá-las, 
podia sentir os lençóis frios e macios e a mesa lisa e gelada sobre a 
qual estava. Mas quando pedia que seus pés fizessem o mesmo... Era 
como se estivesse nas águas mornas e serenas das piscinas de banho 
do Outro Lado, encapsulada em um abraço invisível, sentindo abso-
lutamente nada.

Onde estava aquele curandeiro?
O tempo... estava passando.
Quando a espera passou do insuportável para a extrema agonia, era 

difícil saber se a sensação de asfixia era devido a sua condição ou pelo 
silêncio da sala. Na verdade, ela e seu irmão gêmeo estavam mergulha-
dos no silêncio... só que por razões muito diferentes: ela não iria a lugar 
algum, mesmo com muito entusiasmo, e ele estava prestes a explodir.

Desesperada por algum estímulo, alguma coisa, qualquer coisa, 
murmurou:

– Fale um pouco sobre o curandeiro que está chegando.
A brisa de ar frio que atingiu seu rosto e o aroma de especiarias escu-

ras que percorreram seu nariz diziam que era um macho. Tinha de ser.
– É o melhor – Vishous murmurou. – Jane sempre fala dele como se 

fosse um deus. – O tom não era muito educado, mas o fato era que vam-
piros machos não gostavam muito de outros em torno de suas fêmeas. 

Quem poderia ser esse dentre os machos da raça?, Payne pergun-
tou-se. O único curandeiro que conseguira enxergar nas tigelas era Ha-
vers, e, com certeza, não havia razão alguma para procurarem por ele.

Talvez houvesse outro que ela não tinha observado; afinal, não 
passava tanto tempo tentando recuperar o atraso com o mundo e, de 
acordo com seu irmão gêmeo, haviam se passado muitos, muitos e 
muitos anos entre sua prisão e a liberdade...

De repente, a exaustão interrompeu sua linha de raciocínio, penetran-
do em sua medula, pressionando-a ainda mais sobre a mesa de metal.
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No entanto, quando fechou os olhos, conseguiu suportar a escuridão 
apenas durante um rápido momento antes do pânico fazer suas pálpebras 
se abrirem. Enquanto estivera presa por sua mãe, tinha plena consciên-
cia de que poderia movimentar-se sem limites em um espaço livre; mas 
dentro daquele local opressivo, onde os minutos se arrastavam, aquela 
paralisia era muito parecida com o que tinha sofrido durante centenas de 
anos. Razão pela qual fizera aquele pedido terrível a Vishous. Não poderia 
ficar ali daquele lado apenas para reproduzir aquilo pelo que sempre havia 
lutado de maneira tão desesperada para escapar.

Lágrimas escorreram de seus olhos, fazendo com que a fonte de luz 
verde brilhante vacilasse. Como desejava que seu irmão segurasse sua mão.

– Por favor, não chore – disse Vishous. – Não... chore.
Na verdade, ficou surpresa por ele ter notado.
– Sim, você está certo. Chorar não cura nada.
Aumentando sua força de vontade, forçou-se a ser forte, mas foi 

uma batalha. Embora seu conhecimento das artes medicinais fosse 
limitado, uma lógica simples anunciava onde estava o erro: como era 
de uma linhagem extremamente forte, seu corpo começou a recupe-
rar-se no momento em que havia sido ferida na sessão de luta com o 
Rei Cego; contudo, o problema era que o processo regenerativo, que 
em uma situação comum salvaria sua vida, tornava sua condição ain-
da mais terrível – e era muito provável que aquilo fosse permanente.

Vértebras quebradas tentando se regenerar não conseguiam alcan-
çar um resultado muito bom, e a paralisia em suas pernas era um 
testemunho desse fato.

– Por que fica olhando o tempo todo para sua mão? – ela pergun-
tou, ainda olhando para a luz.

Houve um momento de silêncio, superior a todos os outros.
– Por que acha que estou fazendo isso?
Payne suspirou.
– Porque o conheço, meu irmão. Sei tudo sobre você.
Quando ele não disse nada, o silêncio era tão agradável quanto os 

inquéritos que havia no Antigo País.
Oh, o que será que ela havia desencadeado? E onde todos estariam 

quando tudo chegasse ao fim? 


