
Angel
Capítulo 1

“Só mais uma história! Por favor!”

Angel estava acostumada a ter suas vontades atendidas e, não diferente, esta também foi.

Ainda era Engell, aos onze anos de idade, e ainda gostava de ouvir as histórias que seu pai 
contava. Enrolada nos cobertores, na cama que, confortável, ocupava quase todo o pequeno quarto 
no primeiro andar, ouviu pela primeira vez a história da General Iona.

Os dias passaram, com pedidos renovados de Engell,  clamando por mais histórias, mais 
lendas sobre Iona. Não queria mais ouvir sobre elfos, cavaleiros honrados ou bárbaros galantes. 
Apenas a General dominava seu fascínio.

– Por que toda essa obsessão, Engell? -  seu pai a perguntou, ante o pedido novamente 
repetido, semanas depois.

– Porque ela é a única de suas histórias que parece real!
– E por quê você acha isso?
– Ela  saiu  de  lugar  nenhum e  cresceu  sozinha!  E  não é  egoísta,  tentando salvar  uma 

princesa ou salvar seu próprio pai amaldiçoado!
– Pois bem. Não vou discutir, filha. Só uma pequena lição, antes que eu conte sua história:  

você não precisa sofrer para ser heroi. Só precisa fazer a escolha correta.

Naquela noite, Engell achou a história fria, sem a entonação épica que seu pai empregava 
em todas as suas narrativas. Ele contou-lhe sobre como Iona havia entrado no exército do reinado.

E essa foi a penúltima história que seu pai lhe contou.

A garota tentou, no dia seguinte, reparar se seu pai havia ficado irritado, mas ele parecia o 
mesmo de sempre, ainda com a barba e cabelos pardos e cheios, porém charmosos. Os mesmos 
olhos escuros também, quentes e aconchegantes. A única diferença notável de atitude foi ele chegar 
tarde em casa, todas as noites, quando Engell já ia longe no sono.

A família Wandlubber possuía uma taverna que ocupava os dias de seu pai. Fechada à noite, 
“para evitar que minha filha ouça conversas de bêbados”, não deixava ideia a Engell de onde seu 
pai passava as noites.

Conhecia bem pouco sobre seu pai, na verdade. Sabia que ele tinha sido um aventureiro, 
embora ele nunca tenha contado-lhe sobre suas jornadas. Também nunca conhecera ou ouvira falar 
de sua mãe. Não tinha nascido naquele movimentado vilarejo mercante, de forma que seus vizinhos 
não conheciam nem boatos sobre a matriarca dos Wandlubber, e desistira de perguntar a seu pai, 
anos atrás, após receber novamente a mesma resposta de sempre:

“Quando a hora chegar, eu prometo.”



Essa era uma das suas poucas vontades que não era atendida. Engell havia crescido com 
pompa e conforto, mimada até. Descontente com a atitude de seu pai, tomou uma decisão firme e  
irresponsável.

Talvez o fizesse apenas para irritá-lo. Ou talvez fosse a coisa certa a ser feita.

Esses foram os pensamentos de seu pai, lendo o bilhete deixado sobre a mesa.

Engell havia saído no meio da noite, sobre um cavalo. Rumava para a capital do reino com 
uma muda de roupas e um grande pedaço de pão na mochila.

Iria entrar para a cavalaria.

- -

Ela não andou muito antes de se perder.

Percebera luzes alaranjadas fora da estrada e pensara ser a próxima cidade, já à vista. Saiu de 
seu rumo, apeando do cavalo e puxando-o pelas rédeas.

Caminhou um bom tempo floresta adentro, cortando os braços desnudos em galhos pelo 
caminho, rasgando seu vestido nos espinhos e tropeçando a todo o momento. E ainda assim, as 
luzes não pareciam se aproximar.

Foi só quando elas se apagaram, repentina e completamente, que Engell notou o quão escuro 
estava a noite. Parou de caminhar, respirando alto e recuando para junto do cavalo.

Alguma coisa pequena correu pelas moitas atrás dela, fazendo barulho sobre folhas secas. 
Olhando ao redor, reparou que não sabia por onde viera. As copas altas das árvores cobriam as 
estrelas e acentuavam a sensação de estar aprisionada.

Então, as luzes se acenderam novamente, formando um cerco à sua volta.

– Finalmente conseguimos alguém para cozinhar!, exclamou uma voz rouca de catarro, 
muito próxima.

– Não vamos  mais  precisar  comer  a  comida  cuspida  do  Ghord!  E  isso  é  motivo  pra 
comemorar!, outra voz, ainda mais próxima.

– E não teremos mais que aturar o Astor se masturbando! E por isso, eu comemoro ainda 
mais!

O último brado veio acompanhado de seu dono, saindo do meio das árvores, com roupas 
encardidas e uma tocha acesa na mão. Sujo, caolho e feio, o homem vinha sorrindo, banguela e 
cruel, na direção de Engell.

E o mesmo rosto caiu pra trás, estalando o pescoço, atingido por algo que Engell não viu. O 
corpo do homem fez um barulho seco, acompanhado por sua tocha, ao atingir o chão.

A garota ouviu o som de metal sendo deslizando por bainhas ao seu redor. Em seguida, o 
som agudo do ar sendo cortado por flechas. A cada zunido um novo corpo atingia o chão, mas o 
homem que  correu  em desespero  para  Engell,  talvez  para  tomá-la  como  refém,  recebeu  mais 
atenção.



Ela olhou o corpo no chão, quase a seus pés, e preferiu não tê-lo feito. Fechou os olhos 
rapidamente, mas já havia registrado na sua mente o rosto desfigurado, quebrado e afundado pela 
violência das flechas que o atingiram.

Após o último dos bandidos ser morto, ouvia apenas o silêncio da floresta e o estalar das 
tochas espalhando suas chamas.

– Você está bem!? - outra voz. Firme, limpa.

A garota não encontrou sua própria voz, então apenas murmurou uma afirmativa. Pareceu o 
suficiente para seu salvador.

– Ótimo. Ajude-me a apagar o fogo. As tochas eram deles e as flechas eram minhas, mas a  
culpa é sua.

Duro e autoritário, Engell viu quem era o dono da voz, quando ele adentrou a clareira e foi 
banhado pela luz laranja, que estava crescendo em velocidade alarmante.

E ela não conseguiu conter uma exclamação de surpresa.

- -

– Desculpe-me pela demora.

Haviam  apagado  os  princípios  de  incêndio  e  acendido  sua  própria  fogueira,  em  outra 
clareira, longe dos corpos. Os dois cavalos estavam amarrados próximos a eles e algo que parecia 
um lagarto assava.

– Eu precisei preparar algumas coisas antes de sair. Você está mesmo bem?

Engell, ainda atônita, observava seu pai, no lado oposto da fogueira.

Ele vestia as roupas comuns de seu dia a dia, tendo apenas jogado uma capa rústica nos 
ombros. Ela vestia uma capa parecida agora, mas colocou o capuz, protegendo o pescoço do vento 
frio que lutava contra as chamas e o calor da fogueira.

– Por quê você não me disse? Quando você precisou esconder qualquer coisa de mim?

A raiva fria e a decepção dura que seu pai demonstrava causavam-lhe sensações piores que o 
medo que sentiu, há menos de uma hora. De olhos baixos, murmurou um “Não sei”.

– Filha, eu não vim tentar impedi-la.



Engell ergueu os olhos de supetão, sem acreditar no que ouvia.

“Você é minha filha e parece ter herdado minha estupidez, como demonstrou essa noite. 
Mas também é filha de sua mãe e é inútil  tentar tirar  qualquer vontade de criaturas tão 

determinadas como vocês.
Quer entrar pro exército, ser uma cavaleira como Iona? Ótimo. Mas vamos fazer isso do 

jeito certo. Eu te acompanho até lá e te indico como uma escudeira. De acordo?”

Engell  pulou  sobre  a  fogueira  e  afundou  o  rosto  no  peito  de  seu  pai,  explodindo  em 
lágrimas. Alegre, surpresa, dissipando a tensão de antes.

– Posso entender isso como um “sim”?, ele a perguntou, abraçando-a.

É claro que podia. Mas precisava esclarecer uma coisa primeira.

“Você será indicada sob meu nome, mas não como uma Wandlubber.
A partir deste momento, você não é mais minha filha.”

(continua)


