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Yun apertou o próprio pescoço até as unhas tirarem sangue. A 

sensação de gosma e dentes permanecia em sua pele.  

— Garoto! Pare de choramingar! 

Ele se lembrava de Jianzhu acendendo o incenso. Lembrava do 

cheiro doce e pegajoso e da sensação de morte que se espalhou por seus 

membros. Veneno de Água-Viva-Agulha, seu treinamento o dizia. Ele havia 

acabado de começar a tomar suas doses com o Sifu Amak.  

Yun piscou e tentou entender seus arredores. Suas mãos apertavam 

um musgo molhado e poroso, e não a poeria da cidade de mineração que 



deveria haver debaixo de suas unhas. Ele estava em um mangue. O céu tinha 

cor de ácido. 

Ele engatinhou pelo lugar, os líquidos do pântano se agarrando a 

seus tornozelos. Os troncos das árvores sem folhas se retorciam e se 

erguiam tão alto quanto montanhas, com cores um pouco mais claras que 

uma sombra. Cercado de um emaranhado de galhos, um enorme olho 

brilhante o encarava. 

Era o olho que havia falado. O olho havia dito que ele não era- 

Uma dor, terrível e familiar, atacou seu estômago e o dobrou no 

meio. Seus braços mergulharam na água do pântano. A paisagem ao seu 

redor começou a se mover, não por Dominação de Terra, mas por algo mais 

cru e incontrolável.  

Ele não era. Fim da frase. Ele não era nada. 

A água rasa dançava, gotas de chuva em um tambor, espirrando em 

gêiseres. O litoral balançava, chacoalhando as árvores, misturando-as como 

chifres de monstros presos em uma batalha. Yun levou a cabeça ao chão em 

uma corrupção frenética de um estudante se curvando a seu mestre. 

“Jianzhu,” sua mente gritava o nome dele, um único tom estridente 

em uma flauta quebrada. Sua cabeça batia contra a lama desagradável. 

“Jianzhu.” 

— Pare, seu verme miserável! — o olho rosnou. Apesar da raiva, ele 

se afastou, com medo de seus surtos de agonia. O chão se comprimia e se 



agitava, o batimento cardíaco de um homem morrendo, batendo mais forte 

e mais forte antes do impacto final. 

Yun queria que parasse. Ele queria que a angústia passasse. Doía 

tanto, ver tudo pelo que ele havia lutado se desfazer em faíscas e poeira. 

Aquilo o estava destruindo por dentro.  

“Então deixe sair.” 

O sussurro veio a ele em sua própria voz. Não a do olho. Não a de 

Jianzhu. 

“Coloque a dor para fora. Coloque em outro lugar.” 

“Ou outra pessoa.” 

O rasgo começou em seus pés, uma alfinetada em seda esticada 

demais. O buraco se abriu na água e correu para os bancos de terra como 

um relâmpago rasgando o céu. O chão se partiu, liberando toda a sua tensão 

geológica em uma única e ágil explosão cataclísmica. 

E então... Calmaria. 

Yun pôde respirar de novo. Ele pôde ver. O tremor havia se 

acalmado, gastado sua energia para criar uma única e longa rachadura no 

chão, um machucado não natural na paisagem. A água do pântano penetrou 

na rachadura, mascarando uma profundidade que ele sabia que não devia 

explorar. 

As coisas ficavam tão mais claras quando havia algum alívio. Yun 

usou esse momento de calmaria para olhar em volta. A relva musgosa não 

se parecia com nenhuma outra que ele já havia visto. A luz fraca do céu não 



vinha de nenhum sol visível. Esse lugar era um reflexo nebuloso de uma 

paisagem real, pintado com tinta muito aguada.  

“Eu estou no Mundo Espiritual.” 

Ele se afastou do desfiladeiro em sua frente, não querendo ser 

arrastado pela correnteza. Virou-se e se puxou para uma base seca usando 

as raízes expostas de uma árvore semelhante a couro. O ar tinha cheiro de 

enxofre e podridão. 

O Mestre Kelsang havia lhe contado sobre o Mundo Espiritual. Era 

para ser um lugar bonito e selvagem, cheio de criaturas além da imaginação. 

O reino dos espíritos era um espelho erguido a seus visitantes, um reflexo 

das suas emoções, uma realidade moldada sobre a projeção intangível do 

seu espírito.  

Yun exercitou os dedos e os encontrou tão sólidos quanto poderiam 

ser. Ele se perguntou se o monge gentil jamais havia explorado um pântano 

horrendo como aquele. Eles nunca falaram sobre o que aconteceria se você 

entrasse no Mundo Espiritual enquanto ainda estivesse no seu corpo. 

O farfalhar das árvores o assustou e o lembrou que ele não estava 

sozinho. O olho. Ele o observava com cuidado da escuridão da floresta, 

cercado por apêndices translúcidos feitos do que Yun sabia serem dentes 

humanos. Ele havia sentido sua mordida na montanha quando o olho testou 

seu sangue. 



Um pânico pulsante atingiu o âmago de seu coração. Yun sabia que 

estava em um tempo emprestado. Ele tentou se lembrar de como Jianzhu 

havia chamado o espírito. 

— Chefe... Vagalume? 

O olho se aproximou de repente, enfiando-se no espaço entre duas 

árvores próximas. Yun assustou-se e caiu para trás sobre os cotovelos. Ele 

havia cometido um erro. Uma barreira invisível crucial havia sido quebrada 

ao pronunciar seu nome em voz alta, e agora eles estavam mais conectados 

e ele mais vulnerável do que nunca.  

— Eu me refiro a mim mesmo dessa forma — disse o espírito. A 

pupila do Chefe Vagalume disparou irritantemente, a íris se comprimindo. 

Seu olhar tinha o peso de uma língua de sondagem. — Agora, criança, 

acredito que você me deva seu nome. 

Como um idiota, Yun havia caído no papel de tolo de uma fábula 

com lição de moral do Reino da Terra, o pobre trabalhador ou lenhador que 

caía em uma maldição ou era simplesmente comido. Ele só conseguia pensar 

em como seria consumido. Esfolado até a polpa, provavelmente, e 

absorvido como geleia.  

— Meu nome é Yun. — Suas mãos estavam pegajosas de medo. Em 

algumas daquelas histórias, o garoto sobrevivia por pura coragem. Yun já 

era uma presa, sua única chance seria se tornar uma presa interessante. — 

Eu... Eu- 



Sua atitude não estava ajudando. Sua astúcia sob pressão que havia 

impressionado o Senhor do Fogo e o Rei da Terra, os chefes das Tribos da 

Água e os Abades Mestres dos Templos do Ar, não estava em lugar 

nenhum. Talvez o Avatar Yun tivesse confiança o suficiente para se safar 

daquela situação, mas essa pessoa não existia mais.  

O Chefe Vagalume se deslocou por entre as árvores e Yun soube 

que iria morrer se não dissesse algo logo. Sua mente viajou para os 

momentos no passado em que seu destino havia estado nas mãos de outra 

pessoa. 

— Eu desejo me submeter para ser seu aluno! — ele exclamou. 

Havia como um único olho parecer surpreso? A floresta ficou em 

silêncio, exceto pelo barulho da correnteza. 

— Eu... me ajoelho perante a você como um mero viajante espiritual 

procurando respostas — disse Yun. Ele se mexeu para que sua postura 

copiasse suas palavras. — Por favor me ensine os caminhos do Mundo 

Espiritual. Eu imploro. 

O Chefe Vagalume caiu em riso. Ele não tinha pálpebras para 

fechar, mas sua esfera virou para cima na direção universal de divertimento.  

— Garoto, você acha que isso é um jogo? 

“Tudo é um jogo,” Yun pensou, tentando parar sua tremedeira. “Eu 

vou arrastar esse até onde eu puder. Vou sobreviver mais um turno.” 

Não havia mais Avatar Yun. Ele teria que ser “Yun, o trapaceiro” 

novamente.  



— Eu mal posso ser culpado por querer fazer perguntas a um 

espírito mais sábio que os melhores humanos — “Quando tiver dúvidas, enalteça 

o feito.” — Os melhores sábios do Reino da Terra não conseguiram 

identificar o Avatar por dezesseis anos. E você o fez em questão de 

segundos.  

— Hunf, você não luta o tipo de batalha que Kuruk e eu travamos 

e depois não consegue reconhecer o espírito de seu oponente. Eu já podia 

sentir Jianzhu trazendo a reencarnação dele para perto de meus túneis. 

Tinha que ser um de vocês dois. 

As orelhas de Yun se arrepiaram com a palavra túneis.  

— Você tem rotas para o mundo humano? Mais de uma? 

O Chefe Vagalume riu novamente.  

— Eu sei o que você está fazendo — ele zombou, — e não me 

impressiona. Sim, eu consigo criar passagens para o Mundo Humano. Não, 

você não vai me enganar ou me convencer a te mandar de volta. Você não 

é a ponte entre humanos e espíritos, garoto. Você é a pedra que precisava 

ser tirada do caminho pelo escultor. A impureza no minério. Eu 

experimentei seu sangue, e você não é nada. Não é nem digno dessa 

conversa.   

O olho se aproximou.  

— Eu consigo notar o quão chateado você está com a verdade — 

ele disse, em um tom mais suave. — Não fique. Quem precisa ser Avatar? 

Você vai encontrar seu próprio propósito, e sua própria imortalidade. Uma 



vez que eu me fortaleça com seu sangue, uma parte de sua essência vai existir 

em mim para sempre. 

O problema de qualquer jogo era que eventualmente, o oponente 

decidia parar de jogar. O Chefe Vagalume disparou na direção de Yun, 

espiralando pela floresta, tentáculos de gosma se agarrando e quebrando as 

árvores como uma cortina. 

— Agora, fique grato! — o espírito rosnou. — Porque estamos 

prestes a nos tornar um só.  

 

  



 

 

 havia dito a Kuji uma vez que o apelido da espada dao 

era “a coragem de todos os homens.” Se você segurasse a lâmina de corte 

robusta que o permitia atingir inimigo com graça, você se sentiria 

imediatamente mais corajoso. 

Kuji não se sentia mais corajoso enquanto segurava o punho de sua 

dao com as mãos úmidas e guardava a porta. E sua lâmina não parecia muito 

robusta. Era uma espécie enferrujada que parecia que iria quebrar se ele a 

balançasse no ar vigorosamente. Como o membro mais jovem da Tríade da 



Asa Dourada, ele havia tido que esperar no fim da fila enquanto as armas 

eram entregues uma a uma. Essa espada havia vindo do fundo do barril. 

— Agora você é um soldado de verdade, hein? — alguém havia 

brincado na época — Não um homem incubado como o resto de nós. 

O Irmão Po estava posicionado ao lado da entrada, segurando um 

pequeno machado, a arma favorita dos lutadores experientes da Tríade. Ele 

parecia calmo por fora, mas Kuji podia ver seu pomo de adão subindo e 

descendo repetidamente conforme ele engolia saliva, da mesma forma que 

acontecia quando ele apostava alto no Pai Sho. 

Se Kuji confiava em alguma coisa para sua proteção, era no território 

de sua gangue. Loongkau não parecia ser nada diferente de seus distritos 

vizinhos no Anel Inferior de Ba Sing Se. A parte visível do bairro ficava 

vários andares acima como um cogumelo, desafiando a gravidade e a 

arquitetura de som. 

Mas era um segredo conhecido que o complexo se estendia 

ilegalmente abaixo do solo, camada por camada, muito abaixo da superfície. 

Cada nível havia sido cavado sob o anterior sem um planejamento sólido 

ou um conhecimento de segurança, sustentado apenas por suportes 

improvisados de madeira, tijolos de argila e partes de metal recolhidas. E 

ainda assim, Loongkau se mantinha sólida sem penetrar, possivelmente com 

a ajuda de espíritos.  

Por dentro, o bairro era um emaranhado de curvas, escadas e 

barracos vazios. Amontoados de apartamentos imundos se espremiam os 



caminhos disponíveis em estreitas ruas sem saída. Loongkau estava repleta 

de armadilhas naturais como a sala em que Kuji e Po esperavam, e essa era 

uma das razões pelas quais os Homens de Lei nunca entravam no Bairro 

Civil. 

Até o momento.  

O chefe havia recebido uma dica de que a fortaleza da Asa Dourada 

seria atacada naquele mesmo dia. Todos os irmãos deveriam ficar a postos 

até a ameaça passar. Kuji não sabia que tipo de inimigo poderia deixar seus 

superiores tão assustados. Até onde ele sabia, seriam necessários mais 

Homens de Lei do que o Anel Inferior poderia oferecer para cercar 

Loongkau.  

Ainda assim, o plano era seguro. Qualquer um tentando chegar aos 

andares mais baixos teria que passar po um gargalo estreito que corria por 

essa sala. Kuji e Po poderiam dar conta do invasor, dois contra um.  

E era improvável que eles vissem alguma ação, como Kuji se forçou 

a lembrar. O piso acima estava assegurado por Gong Cortador de 

Gargantas, o melhor assassino do chefe. Gong podia caçar e matar um 

lagarto-manguso em seu próprio ninho. O número de cabeças que ele havia 

cortado poderia encher um celeiro- 

Um estalo veio do piso superior. Nenhuma voz o acompanhou. O 

pequeno apartamento começou a se parecer menos com uma fortaleza que 

eles estavam protegendo e mais com uma caixa confinando-os como 

animais em uma cratera.  



Po gesticulou com seu machado.  

— Vamos ouvi-los descendo as escadas — ele sussurrou. — É aí 

que atacamos. 

Kuji virou a orelha para aquela direção. Ele estava tão desesperado 

para ouvir qualquer ruído de aproximação que perdeu o equilíbrio e 

tropeçou. Po revirou os olhos e murmurou: 

— Muito alto. 

Como se para provar o ponto dele, uma pessoa voou pela porta de 

entrada, explodindo as dobradiças, e colidiu com Kuji. Ele gritou e atacou 

com sua dao, mas o melhor que conseguiu fazer foi bater na cabeça da pessoa 

com o cabo. Po pegou o atacador e ergueu seu machado para atingi-lo, mas 

deteve seu golpe no último segundo. 

Era Gong Cortador de Cabeças, inconsciente e sangrando. Seus 

pulsos estavam virados para o lado errado e os tornozelos estavam presos 

com a própria coleira de tortura.   

— Irmão Gong! — Po gritou, esquecendo suas lições sobre de 

furtividade — O que houve- 

Na parede oposta à que eles deviam estar prestando atenção, um par 

de braços com luvas atravessou os tijolos. Eles envolveram o pescoço de 

Po por trás, cortando suas palavras. Kuji observou os olhos de seu veterano 

ficarem brancos antes de ele ser puxado para fora da sala direto pela parede. 

Kuji encarou o vazio com uma descrença estupefata. Po era um 

homem grande e, num piscar de olhos, havia sido levado como a presa de 



uma águia-corvo. O buraco pelo qual ele havia sido levado era pura 

escuridão. 

Do lado de fora, o chão de madeira estalava com o som de uma 

pessoa pesada andando, como se o silêncio completo fosse uma capa que o 

inimigo podia usar e descartar como quisesse. O arrastar de botas pesadas 

se aproximou mais e mais.  

A porta foi preenchida, bloqueando a luz suave do corredor e uma 

figura alta, extremamente alta, entrou. Uma linha fina de sangue circundava 

sua garganta, como se sua cabeça tivesse sido arrancada e colocada de volta. 

Um vestido de seda verde crescia abaixo da ferida. Seu rosto era uma 

máscara branca e os olhos eram riscas monstruosas de vermelho. 

Tremendo, Kuji ergueu sua espada. Ele se movia tão lentamente que 

parecia estar nadando na lama. A criatura o observou balançar a espada, seus 

olhos no metal, e, de alguma forma, ele soube que ela poderia parar a ação. 

Caso se importasse o suficiente.  

A ponta da dao atingiu o ombro de sua oponente. Houve um estalo, 

e uma dor repentina atingiu sua bochecha. A espada havia quebrado, a parte 

de cima ricocheteando no rosto de Kuji.  

Era um espírito. Tinha que ser. Era um espírito que podia atravessar 

paredes, um fantasma que podia sobrevoar o chão, uma besta imune a 

lâminas. Kuji largou o cabo da espada inútil. Sua mãe havia lhe dito uma vez 

que invocar o Avatar poderia protegê-lo do mal. Ele sabia, quando criança, 

que ela estava inventando histórias. Mas isso não significava que ele não 



podia decidir acreditar nelas agora. Nesse momento, ele acreditou mais do 

que havia acreditado em qualquer coisa em sua vida. 

— Que o Avatar me proteja! — ele sussurrou enquanto ainda 

conseguia falar. Ele caiu de costas e se arrastou para o canto da sala, coberto 

totalmente pela longa sombra do espírito — Que Yangchen me proteja! 

A mulher-espírito o seguiu e abaixou seu rosto vermelho-e-branco 

para ele. Um humano teria julgado Kuji de alguma forma ao vê-lo se 

acovardar daquela forma. O desinteresse frio nos olhos dela era pior do que 

qualquer pena ou comentário sádico. 

— Yangchen não está aqui agora — ela disse em uma voz rica e 

autoritária que teria sido bela se não fosse pela indiferença em relação à vida 

dele — Eu estou. 

Kuji soluçou quando uma mão grande e poderosa segurou seu 

queixo com o dedão e o indicador. Era gentil, mas dava a certeza de que 

poderia arrancar seu queixo da cabeça se ela quisesse. A mulher ergueu o 

rosto dele.  

— Agora me diga onde posso encontrar seu chefe.  

 

O pescoço de Kyoshi coçava tremendamente. A coleira tinha sido 

revestida em vidro moído, e embora ela tivesse conseguido evitar ser cortada 

profundamente, pequenos fragmentos afiados ainda irritavam a sua pele. 

Ela mereceu, por ser tão desleixada. O cara do arame da gangue tinha sido 



furtivo, mas não ao nível da companhia que ela mantinha nos seus dias de 

daofei. 

Por falar nisso, ela havia se arriscado ao não incapacitar o menino 

como fizera com os mais velhos. Mas ele a lembrava de Lek. A maneira 

como sua cara de bebê idiota tentava se organizar em uma máscara de 

dureza, sua necessidade óbvia de aprovação de seus irmãos jurados mais 

velhos. Sua pura e idiota bravura. Era muito novo para andar com uma 

gangue nas favelas de Ba Sing Se. 

“Sem mais exceções por hoje”, disse a si mesma enquanto pisava em lixos 

enferrujados e destroços. Ainda tinha o hábito de rotular qualquer pessoa 

da idade dela como meninos e meninas, e a linguagem a fazia tender para a 

suavidade, o que era perigoso. Certamente ninguém pegaria leve com 

Kyoshi por ela estar só se aproximando dos 18 anos. O Avatar não se dava 

ao luxo de ser uma criança. 

Ela passou por um corredor pouco mais largo que ela. Só as 

menores rachaduras de iluminação atravessavam as paredes. Cristais 

brilhantes eram caros, e velas eram um risco de incêndio, tornando a luz 

uma regalia em Loongkau. Redes de canos pingavam acima dela, 

tamborilando no ornamento de cabeça dourado que ela usava, apesar do 

ambiente apertado. Ela aprendera a aceitar a altura que ele adicionada e ter 

de se inclinar era um fato de sua vida desde a infância. 

O cheiro da densidade humana flutuava pelos dos corredores, uma 

mistura de suor e tinta seca. Ela só conseguia imaginar o que os níveis mais 



baixos ofereciam ao nariz. O Bairro Civil abrigava mais pessoas em seus 

limites do que qualquer outro no Anel Inferior, e nem todos os seus 

moradores eram criminosos. 

Loongkau era um refúgio para os pobres. Pessoas que não tinham 

mais para onde ir se instalaram ali e abriram suas indústrias, ganhando a vida 

como catadores de lixo, mercadores "largados para trás", médicos sem 

licença, vendedores de lanches desonestos e coisas do tipo. Eram cidadãos 

comuns do Reino da Terra tentando sobreviver à margem da lei. O povo 

dela, essencialmente. 

Os limites sombrios do Bairro Civil também abrigavam um tipo 

mais violento, gangues em evolução do Anel Inferior cujas associações 

aumentavam devido ao ao crescimento dos daofei. Bandidos que não podiam 

mais ocupar território no interior estavam fugindo para a cobertura de Ba 

Sing Se e de outras grandes cidades, misturando-se com a população, 

escondendo-se entre os mesmos cidadãos em busca de refúgio que haviam 

brutalizado nos últimos anos. 

Não eram o povo de Kyoshi. Na verdade, muitos deles estavam 

fugindo dela. Mas, dado que era igualmente provável que um apartamento 

estivesse mantendo moradores assustados que não tinham nada a ver com 

sua missão, Kyoshi controlava seus movimentos. Usar dominação de terra 

nos jardins, destruindo grande parte do ambiente, causaria um colapso 

perigoso e prejudicaria inocentes. 



O interior se abria em uma pequena área de mercado. Ela passou 

por uma sala cheia de barris vazando tinta brilhante no chão - uma operação 

de tinturaria caseira - e uma barraca de açougueiro vazia coberta por 

zumbidos e moscas. O estudo de Jianzhu continha suas anotações sobre a 

situação política e econômica de Ba Sing Se, e a pequena referência ao Bloco 

Civil observava como os moradores eram empreendedores. Curiosamente, 

também mencionava que o terreno em que foi construído possuía algum 

valor devido à sua localização proeminente no Anel Inferior. Mercadores 

no Anel Central tentaram comprar o bloco no passado e despejar os 

moradores, mas o perigo das gangues sempre fez com que esses projetos 

falhassem 

Kyoshi parou perto de um barril de bagaço de manga estragado. 

Este era o lugar dela. Ela dominou uma variedade de detritos de rocha em 

um pequeno círculo e ficou em cima dele. Cruzou os braços sobre o peito 

para formar o menor corte transversal possível. 

Antes de partir, notou um pequeno objeto no canto. Era um 

brinquedo, uma boneca feita de trapos retirados do vestido de uma bela 

dama. Alguém no quarteirão havia se esforçado muito para costurar uma 

boneca feita de tecido do Anel Superior para sua filha. Kyoshi ficou olhando 

até que ela piscou, lembrando-se do motivo de estar aqui. Bateu com o pé. 

Sua pequena plataforma de terra, mantida unida por sua curvatura, 

ficou tão dura quanto a ponta de uma broca. Estourou através dos ladrilhos 

de barro e pedaços de madeira podres, deixando-a cair rápido o suficiente 



para fazê-la estremecer. Ela mergulhou no chão e no nível seguinte, e repetiu 

a ação de novo e de novo. 

Os manuais táticos de Jianzhu observaram que, em lutas fechadas, a 

maioria das mortes aconteciam em portas e escadas. Kyoshi decidiu pular 

essas partes do prédio e abrir seu próprio caminho. Ela contou quatorze 

andares a mais do que havia estimado - até cair no teto de uma sala feita de 

terra sólida. O fundo de Loongkau. 

Kyoshi desceu da plataforma, pó e migalhas de alvenaria caindo de 

seus braços, e olhou em volta. Não havia paredes ali, apenas colunas que 

sustentavam o grande peso dos níveis acima. “Então o Bloco Civil tem um salão 

de baile”, ela pensou ironicamente. A expansão vazia era semelhante às salas 

de entretenimento de nobres ricos como Lu Beifong. Havia um espaço 

como esse na mansão do Avatar em Yokoya. 

Ela podia ver todo o caminho até o fim, uma vez que as paredes 

continham pedaços de cristal brilhante, como se a luz de todo o edifício 

tivesse sido guardada para esta sala. Havia uma mesa, uma ilha de madeira 

no vazio. E atrás da mesa havia um homem que não havia desistido de suas 

pretensões desde que Kyoshi o tinha visto pela última vez. 

— Olá, tio Mok — disse Kyoshi. — Já faz algum tempo, não? 

Mok, o ex-segundo no comando da gangue dos Caipiras Amarelos, 

arregalou os olhos, surpreso. Kyoshi era como uma maldição que ele não 

podia evitar.  



— Você! — sussurrou, encolhendo-se ligeiramente atrás do móvel 

para que pudesse se proteger. — O que você está fazendo aqui!? 

— Ouvi boatos sobre um novo chefe que se instalou aqui em 

Loongkau e me soou muito familiar. Então eu vim investigar. Ouvi dizer 

que esse grupo se intitula como “Triângulo” agora? Eu falei certo? Algo 

com três lados. 

Kyoshi vinha tendo dificuldade para acompanhar. Os daofei que 

estavam se afunilando para dentro das cidades traziam seus grandiosos 

costumes de sigilo e tradição para o reino dos pequenos crimes urbanos. 

— A Tríade da Asa Dourada! — ele gritou, enfurecido pelo 

desinteresse dela em seus rituais. Mas Kyoshi já não se importava muito 

com os sentimentos de homens como Mok. Ele poderia fazer a birra que 

quisesse.  

O tamborilar de pés ficou mais alto. Os homens que Kyoshi havia 

ignorado no andar do meio entraram na sala, cercando-a. Eles brandiam 

machados, cutelos e adagas. Os homens de Mok preferiam armas estranhas 

quando ainda perambulavam pelo campo, mas aqui na cidade abandonaram 

as espadas de nove anéis e os martelos de meteoros por armas mais simples 

que poderiam ser escondidas na multidão. 

Reforçado por mais de duas dúzias de homens, Mok ficou mais 

calmo.  

— Bem, garota, o que você quer? Além de vir checar os seus idosos? 



— Quero que todos entreguem suas armas, desocupem as 

instalações e marchem para o tribunal de um juiz para julgamento. O mais 

próximo fica a sete quarteirões daqui. 

Vários dos homens que estavam com machados começaram a rir. 

Mok deu um pequeno sorriso com o canto da boca. Kyoshi podia ser o 

Avatar, mas ela estava em menor número e presa em um espaço fechado. 

 — Nós recusamos — disse ele, fazendo um gesto exagerado com 

a mão. 

— Tudo bem então. Nesse caso, só tenho uma pergunta — Kyoshi 

lançou um olhar ao redor da sala — Você tem certeza de que todos de vocês 

estão aqui? 

Os membros da Tríade se entreolharam. O rosto de Mok inchou de 

raiva, ficando vermelho como uma baga ao sol. Não foi insolência tanto 

quanto pragmatismo, seu instinto de arrumação e eficiência subindo à 

superfície. 

— Caso contrário, posso esperar até que todos cheguem — 

continuou Kyoshi. — Não quero ter de voltar e verificar cada andar". 

— Cortem-na ao meio! — gritou Mok. 

Os homens de machado atacaram de todas as direções. Kyoshi 

sacou um de seus leques. Os dois não seriam necessários. 

 



Kyoshi passou por cima dos corpos que gemiam. Quando um dos 

membros da Tríade parecia rígido demais, ela o cutucava com a bota até ver 

sinais de respiração.  

O robe de Mok havia sido lançado para longe na confusão. Ele 

conseguiu fazer a cadeira em que estava sentado levantar vôo por alguns 

milímetros antes que Kyoshi colocasse a mão em seu ombro, empurrando-

o de volta no lugar. 

— Não precisa se levantar, Tio. — Ele podia ser uma antiga 

inimizade, mas ainda era mais velho que ela.  

Mok se agitou com uma raiva e um medo que Kyoshi pôde sentir 

sob sua mão.  

— Então você vai me assassinar a sangue frio como fez com Xu. 

Que você seja destruída por relâmpagos e muitas facas por matar seus 

irmãos jurados. 

Kyoshi percebeu que a incomodava, mais do que deveria, ouvir Mok 

a chamando de assassina. Ela e Xu Ping An haviam concordado em ter um 

duelo, e o homem havia tentado matá-la imediatamente. Assim que ela 

conseguiu vantagem, deu a ele uma chance de se render. O antigo líder dos 

Caipiras Amarelos havia demonstrado amplamente que estava além de 

salvação. 

Ainda assim, nas noites em que não conseguia dormir, ela pensava 

em Xu. O homem vil infectava seus pensamentos enquanto ela poderia estar 



sonhando com aqueles que amava. Ela pensava muito em Xu, o peso dele 

em suas mãos e como, no final da luta, ela havia decidido. 

Kyoshi limpou a mente. 

— Qualquer coisa vale no lei tai — ela disse. Justificar o ato em voz 

alta era um remédio amargo e ineficaz que ela se forçava a engolir de 

qualquer forma. — Eu não vou te matar. Você e seus homens dominaram 

a fortaleza bem rápido pra uma gangue de bandidos do interior que passou 

a maior parte da vida pentelhando fazendeiros. Você tem um contato em 

Ba Sing Se te ajudando, e eu quero saber quem é. 

Mok se endireitou com propósito. Daofei de verdade nunca 

entregavam informações para as autoridades, mesmo se isso os beneficiasse.  

— O dia que eu abrir o bico pra você, garota, é o dia em que eu... 

Ai!! 

Kyoshi o lembrou que as coisas haviam mudado desde quando se 

viram pela última vez com um aperto dos dedos. Ela comprimiu os nervos 

do braço dele até que os termos de sua nova relação penetrassem. 

— Foi alguém do Anel Central! — Mok exclamou assim que parou 

de gritar de dor — Nós usamos mensageiros, eu não sei o nome da pessoa! 

Kyoshi o soltou e deu um passo para trás. Ela estivera esperando 

que ele nomeasse algum criminoso do Anel Inferior, algum morador que 

talvez tivesse jurado lealdade a ele no passado. O Anel Central era composto 

de mercados e acadêmicos. Algo não estava encaixando.  

Mok apertou o ombro e se afastou da escrivaninha.  



— Wai! — ele gritou para a porta atrás de si — Agora! 

Em sua distração, Kyoshi havia se esquecido do terceiro em 

comando dos antigos Caipiras Amarelos. A porta abriu em uma emboscada 

antes que ela pudesse reagir. 

O Irmão Wai surgiu, faca erguida, um rugido nos lábios. Ele não 

estava usando a máscara de couro que cobria seu nariz decepado e, sem ela, 

seu rosto tinha uma aparência de caveira. Wai tinha sido um homem rápido 

e perverso em seus dias de Colares Amarelos, e ainda era.  

Mas quando ele viu que o instruso era Kyoshi, usando sua 

vestimenta completa, ele engasgou e quase se deteve no meio do caminho. 

Wai era uma das poucas testemunhas que a havia visto em seu Estado 

Avatar, e a experiência havia intimidado o homem espirituoso. Ele deu um 

passo atrás para dar espaço a ela, quase derrubando seu irmão em sua pressa, 

e caiu de joelhos. A faca que havia apontado para Kyoshi segundos antes, 

ele colocou a seus pés como uma oferenda a ela. 

— Ah, qual é?! — Mok gritou enquanto Wai colocava a cabeça no 

chão em reverência ao Avatar. 

 

Kyoshi saiu do Bairro Civil para a rua. O dia havia ficado mais claro 

e mais quente. Um esquadrão de oficiais da paz, guardas uniformizados de 

Ba Sing Se, esperava por ela, alinhando-se em filas para a direita e a esquerda. 

Os homens mais jovens que nunca haviam visto o Avatar encararam Kyoshi 



quando ela emergiu da escuridão. Um deles derrubou seu cassetete e se 

atrapalhou para pegá-lo de volta. 

Kyoshi passou pelos guardas com rankings, ignorando os sussurros 

e mal percebendo as reverências, até chegar no Capitão Li perto da porta. 

Ele era um homem de rosto pálido que vinha executando seu trabalho há 

tempo demais, sua aposentadoria adiada pelas dívidas de apostas.  

— O cordão está montado — ele disse a Kyoshi em um chiado de 

fumante de cachimbo — Sem problemas por enquanto. 

A maioria dos cidadãos do Anel Inferior seguia suas vidas 

normalmente, ignorando a presença dos homens de lei, mas Kyoshi 

percebeu algumas pessoas assistindo em um desinteresse falso, 

provavelmente olheiros de outras organizações desgostosas. Trabalhar com 

o Capitão Li era como flertar com uma violação dos votos daofei de Kyoshi. 

Ela havia jurado à sua irmã jurada Kirima sob uma lâmina segurada por seu 

irmão jurado Wong que nunca se tornaria uma ferramenta da lei. 

Mas Li vinha sendo sua ferramenta, seu informante, não o contrário. 

Ele a provia com as informações que ela precisava para resolver seus 

negócios inacabados com Mok, e os números para cuidar da limpeza 

quando ela acabava.  

— O edifício está seguro? — perguntou Li, levantando seu elmo 

para limpar a testa com a manga da blusa. 

— Os membros da Tríade estão apagados e prontos para serem 

levados — disse Kyoshi — Você deveria chamar um médico. 



— Eu vou tratar disso agora mesmo — respondeu Li, em um tom 

neutro que deixava claro o quanto ele estava se importando com aquilo. Ele 

levou os dedos aos lábios e assoviou — Vamos, rapazes! Tirem os vermes 

daí! 

Os guardas se apressaram para dentro do Bairro Civil, livres para se 

mover rapidamente depois que Kyoshi havia livrado o local de perigo. A 

Tríade de Asa Dourada precisava ser contida e catalogada na luz do dia. Ser 

carregados como produtos secos provavelmente acabaria com o ar místico 

por trás deles. Assim ela esperava. 

Ela ouviu vozes altas e um som de luta vindo de dentro das 

profundezas de Loongkau. Dois homens arrastaram um homem que não 

tinha feito parte dos membros da Tríade que a atacaram. Ele estava vestido 

com roupas simples, mas um par de óculos caíram de sua cabeça. Ele tinha 

que ter sido um joalheiro ou um costureiro para ter investido em um aparato 

tão caro. 

Uma bota esmagou os óculos antes que ela pudesse dizer qualquer 

coisa. Com um horror crescente, Kyoshi observou outro grupo de oficiais 

sair, carregando uma mulher pelo pescoço. Ela segurava uma criança 

chorando nos braços. O homem de visão ruim ouviu o choro e começou a 

se agitar mais nos braços dos guardas. 

Eles não eram membros da Tríade. Eles eram uma das famílias 

pobres que viviam no Bairro Civil.  

— O que seus homens estão fazendo? — Kyoshi gritou para Li. 



Ele pareceu confuso com a pergunta. 

— Livrando-se dos maus elementos. Algumas pessoas estão 

esperando para demolir monstruosidade há muito tempo. — Ele hesitou, 

um barganhador com medo de dividir muito de seu dinheiro. — Você... 

quer uma parte? Se quiser, vai ter que falar com o cara do Anel Central. 

“O Anel Central”. Ela entendeu imediatamente.  

Alguém com planos grande e lucrativos para Loongkau queria os 

residentes expulsos do Bairro Civil, mas precisava de uma desculpa para tal. 

Essa pessoa havia permitido a entrada da Tríade primeiro, para fazer com 

que a Lei e o Avatar se envolvessem, e então havia subornado o Capitão Li 

para tirar tanto os inocentes quanto os criminosos. 

— Parem com isso! — exclamou Kyoshi — Parem agora mesmo! 

— Poooxa — Li lamentou sem um pingo de sinceridade — Sinto 

muito, Avatar, mas estou agindo dentro dos conformes do meu trabalho. 

Por direito, eu posso evacuar o perímetro de criminosos se for necessário. 

— Mamãe! — Foi o grito da garotinha que colocou um ponto final 

para Kyoshi — Papai! 

Kyoshi puxou seus leques e os abriu. Ela ergueu pedaços de terra 

debaixo da camada empoeirada, onde a argila ainda era úmida e maleável. 

Bolas do tamanho de punhos foram arremessadas para frente, atingido a 

boca e os narizes de Li e seus oficiais, grudando na pele deles como 

focinheiras. 



Os guardas largaram a família e levaram as mãos ao rosto, mas a 

Dominação de Terra de Kyoshi era muito resistente. Li caiu de joelhos, seus 

olhos apagando.  

Havia tempo o suficiente antes que eles sufocassem até a morte. 

Kyoshi abaixou seus leques e foi lentamente de guarda em guarda, tirando 

suas faixas de cabeça e checando o emblema do Reino da Terra preso nos 

tecidos. 

As insígnias de cada oficial de Ba Sing Se tinham um número de 

identificação gravado, um marco da burocracia massiva da cidade. Esses 

homens, apesar do fornecimento de ar a seus cérebros que diminuía 

rapidamente, podiam entender o significado de Kyoshi arrancar suas faixas 

e enfiá-las em seu robe como garantia. Uma visita a um posto de 

administração e ela poderia descobrir suas identidades. Ela poderia 

encontrá-los depois. A maior parte dos cidadãos de Ba Sing Se havia ouvido 

os boatos. Eles haviam ouvido as histórias de quem Avatar Kyoshi era e o 

que ela fazia às pessoas.  

Kyoshi deixou Li por último. Ele havia ficado roxo no tempo que 

ela levou para fazer as voltas. Depois de tirar a insígnia de sua faixa, ela 

deixou a argila cair de sua boca, e fez o mesmo com os outros. O esquadrão 

de Li caiu de joelhos, ofegante. O capitão caiu de lado e sua inalação se 

agitava como dados em um copo. 



Ela se aproximou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Li 

jogou um nome para ela, implorando por clemência. Ele realmente não 

tinha escrúpulos. 

— O nome dele é Wo! O homem que me paga é o Ministro Wo! 

Kyoshi teve que fechar os olhos para não deixar sua frustração 

transparecer. Provavelmente havia uma dúvida de Ministros Wo em Ba Sing 

Se. O nome sozinho não tinha significado para ela. A cidade era muito 

grande. O Reino da Terra era muito grande. Ela não conseguia alcançar a 

corrupção que vazava por seus furos. 

Ela respirou fundo. 

— Eis o que vai acontecer, Capitão — ela disse o mais calmamente 

que podia — Você vai liberar o Bairro da Tríade e de mais ninguém. E então 

você vai arranjar papel e um pincel. Você vai me escrever uma confissão 

completa, detalhando quem é esse Wo e todo o suborno que você aceitou 

dele. Cada parcela da verdade. Está me ouvindo, Capitão Li? Eu vou checar. 

Quero que coloque seu próprio espírito nessa confissão. 

Ele assentiu. Kyoshi se endireitou para ver a mulher e sua filha 

encarando-a com olhares assustados. Ela começou a se aproximar para ver 

se estavam machucadas. 

— Não as machuque! — O homem que havia perdido os óculos se 

lançou entre Kyoshi e sua família. Com sua quase cegueira, ele não teria 

visto que ela estava tentando ajudar. Ou talvez tivesse, e havia decidido que 

ela era um perigo para sua esposa e filha mesmo assim. 



Mais longe, perto das margens do cordão, mais bisbilhoteiros se 

agrupavam. Eles sussurravam uns para os outros, as sementes de novos 

rumores começando a criar raízes no solo. O Avatar não só havia arrancado 

os ocupantes de Loongkau, mas também havia lançado uma forma 

insaciável contra os oficiais do Reino da Terra. 

Os olhares dos cidadãos comuns e da família assustada fizeram a 

pele de Kyoshi formigar com uma sensação que homens corruptos como 

Li ou Mok jamais seriam capazes de fazê-la sentir. Vergonha pelo que havia 

feito, por quem ela era. 

Sua maquiagem cobria o rubor de suas bochechas e o franzimento 

de suas sobrancelhas. Ela deu um último toque significativo em Li e então 

deixou Loongkau tão lentamente quanto havia chegado, uma estátua 

impassível retornando ao altar que lhe dava vida. Mas, na verdade, debaixo 

da tinta, ela estava fugindo da cena de seu crime, seu coração ameaçando 

transformar seu peito em poeira.  

  



 

 normalmente reclamavam do tempo que se levava 

para atravessar Ba Sing Se estavam contando com o tráfego. Isso não era 

um problema para Kyoshi. Multidões costumavam se afastar dela como a 

grama se afasta da brisa.  

Ela tinha um novo desvio para explorar também. Era possível 

dominar a água em uma jangada improvisada para cima dos canais que 

desciam do Anel Superior até a região Agrária abaixo para irrigação. Era 

bem rápido, se você conseguisse aguentar o cheiro. 



Ela chegou no Anel Central ao anoitecer. Apesar do layout 

organizado e das casas numeradas, ela teve trabalho para encontrar seu 

destino na uniformidade de casas de paredes brancas e telhados verdes. Ela 

tomou caminhos que a levaram por pontes pacíficas que cruzavam canais 

que corriam gentilmente, e por casas de chá exalando flores de jasmim, e 

por árvores que derrubavam suas pálidas pétalas rosas pelas calçadas. 

Quando era uma criança vivendo nos becos de Yokoya, Kyoshi costumava 

imaginar o paraíso exatamente como o Anel Central. Limpo, quieto, e com 

comida em todos os lugares.  

Vendedores limpando as calçadas erguiam os olhos surpresos para 

ela, mas logo voltavam ao trabalho. Ela passou por um grupo de estudantes 

de vestes escuras que se assustaram e se cutucaram para vê-la, mas não 

fugiram dela. Pessoas que estavam confortáveis com seu estilo de vida 

costumavam ter menos medo. Eles não conseguiriam imaginar o perigo 

aparecendo em suas portas de forma alguma. 

Kyoshi desapareceu de vista para uma rua lateral escura. Ela abriu 

uma porta sem nenhuma marca com uma chave que mantinha em seu 

cinturão. O corredor em que entrou estava cheio de curvas e escadas como 

Loongkau, mas era muito mais limpo. Ele terminava em uma passagem para 

um apartamento no segundo andar, mobiliado com apenas uma cama e uma 

escrivaninha. Esse quarto era uma das várias propriedades espalhadas pelas 

quatro nações que Jianzhu havia deixado para ela, e servia como um local 



seguro onde ela podia dormir por uma noite quando não queria anunciar 

sua presença oficial para os serviçais do Rei da Terra.  

Ela se sentou na cadeira e largou as faixas de cabeça retidas sobre a 

escrivaninha, as insígnias tintilando sobre a superfície como prêmios de uma 

aposta. Ela teve mais cuidado ao remover seu acessório de cabeça. Uma 

brisa balançou seus cabelos soltos, vinda da janela que lhe dava uma vista 

expandida do pôr do sol sobre toda a vastidão e pobreza do Anel Inferior 

— os casebres e barracos marrons se estendendo sobre o terreno como 

couro secando no sol.  

Era um layout incomum para um apartamento. Muitas das casas do 

Anel Central não tinham vistas para o Anel Inferior. Os mercadores e 

financiadores que viviam nesses distritos pagavam para não ter que ver algo 

tão incômodo.  

Seus dedos se moveram por conta própria, organizando as insígnias 

em pilhas. Uma dor profunda de exaustão atingiu sua cabeça. O dia de hoje 

adicionava mais uma complicação à pilha. Ela teria que planejar outra visita 

a Loongkau para ter certeza de que os moradores estariam seguros em suas 

casas. E ela teria que seguir a informação de Li, se não o capitão e seus 

apoiadores saberiam que poderiam simplesmente esperar o Avatar passar 

como uma nuvem sobre suas cabeças para voltarem a suas atividades 

corruptas. 



Ela sabia que estava perdendo uma batalha. No grande esquema das 

coisas, remover um único homem da lei corrupto em Ba Sing Se teria tanto 

efeito quanto uma gota de chuva no oceano. A não ser... 

A não ser que ela usasse Li e quem quer que o subornasse de exemplo. 

Ela poderia machucá-los tanto que a iriam espalhar a história do que 

aconteceria se o Avatar te pegasse explorando os indefesos para seu próprio 

ganho. 

Seria rápido. Seria eficiente. Seria brutal. 

Jianzhu teria aprovado. 

Kyoshi bateu as mãos na escrivaninha, derrubando as insígnias. Ela 

havia se permitido pensar mais uma vez em seu finado “mentor.” Ela havia 

ouvido as palavras dele em sua própria voz, os dois falando com tanta união 

quanto os Avatares deveriam ter com suas vidas passadas. 

Ela abriu uma gaveta e puxou uma toalha de mão que estava 

descansando em uma vasilha de uma mistura especial. Ela passou o pano 

molhado com força em seu rosto, tentando limpar as manchas mais 

profundas junto com a tinta.  

Um arrepio repulsivo correu por Kyoshi quando ela pensou em como 

havia derrubado Li com a mesma técnica que Jianzhu um dia havia usado 

nela. Ela deveria ter abominado aquilo, uma vez que sabia exatamente como 

era morrer lentamente conforme seus pulmões se comprimiam sobre si 

mesmos. Ao lidar com Li, ela havia entrando tão facilmente na pele de 

Jianzhu como em suas próprias roupas.  



Que, por acaso, também haviam sido um presente dele. 

Ela bateu o punho novamente na mesa, e ouviu parte da madeira 

rachar. Parecia que cada passo que ela tomava como Avatar ia na direção 

errada. Kelsang nunca teria aprovado violência como política. Ele teria 

trabalhado para melhorar a condição de vida dos residentes de Loongkau e 

do Anel Inferior para que eles pudessem lutar contra a dominação da Tríade 

e a exploração do Anel Central. Ele teria atuado como a voz deles. 

Era isso que Kyoshi tinha que fazer. Em essência, era o que Kelsang 

havia feito por ela, a criança abandonada de Yokoya. Era a melhor estratégia 

e seria a mais efetiva no longo prazo.  

Mas levaria tempo. Muito... muito tempo. 

Uma batida veio da porta. 

— Pode entrar — ela disse. 

Um jovem rapaz usando os trajes laranja e amarelo esvoaçantes dos 

Nômades do Ar abriu a porta. 

— Você está bem, Avatar Kyoshi? — perguntou o Mestre Jinpa — 

Ouvi um barulho alto e... aaah! 

A pilha de cartas que ele segurava voou pelo ar. Kyoshi moveu suas 

mãos em movimentos circulares, dominando o ar, compilando os envelopes 

em um pequeno tornado. Jinpa se recuperou da surpresa e pegou a pilha de 

cartas da base do vórtex, recriando a pilha, mas agora com os cantos 

apontando para todos os ângulos.  



— Perdão, Avatar! — ele disse quando a correspondência voltou ao 

lugar — Eu fiquei surpreso com a sua, er... — Ele apontou para o próprio 

rosto em vez de apontar de forma rude para o dela.  

Ela não tinha terminado de tirar a maquiagem. Provavelmente parecia 

uma ilustração médica de uma caveira com parte da pele arrancada. Kyoshi 

pegou uma toalha para terminar o serviço.  

— Não se preocupe — ela disse enquanto passava o pano no canto 

do olho, tomando cuidado para não pegar o composto que dissolveria a 

tinta.  

Apesar de sua ordem, Jinpa ainda parecia preocupado. 

— Você também está sangrando pelo pescoço. 

Ah, sim. Com a mão livre, ela abriu um leque e apontou a folha para 

o machucado que o garrote havia feito em sua garganta. Os cacos de vidro 

se removeram para fora com a força de sua dominação de terra e se juntaram 

numa massa flutuante que caiu no chão quando ela mudou seu foco para 

um jarro próximo. 

Um fio fino de água saiu do jarro e se enroscou no pescoço de Kyoshi. 

Era frio e calmante contra a coceira do machucado, e ela podia sentir a pele 

se costurando. Jinpa observou-a curar a si mesma, preocupado e 

horrorizado pela grosseria de seus primeiros-socorros.  

— Água curativa não deveria brilhar? — ele perguntou. 

— Eu nunca consegui. — As bibliotecas da mansão em Yokoya 

estavam cheias de pergaminhos extensos sobre o uso de dominação de água 



para cura, mas Kyoshi não tinha nem tempo, nem um professor decente. 

Ela havia lido tantos textos quanto conseguira de qualquer forma, e os 

machucados que vinha acumulando como Avatar lhe davam muits 

oportunidades de praticar em si mesma.  

Ela havia feito um voto. Não importava o quão limitado fosse seu 

conhecimento ou o quão falha sua técnica, ela jamais veria outra pessoa com 

quem se importava ir embora em sua frente sem que ela fizesse nada.  

Ela jogou a água de volta no recipiente e passou os dedos pelas marcas 

em seu pescoço. “Nesse ritmo, eu vou parecer o mais novo cobertor de retalhos da Tia 

Mui.” Ela poderia esconder a cicatriz com mais maquiagem ou uma gola 

mais alta. Mas as marcas em relevo das queimaduras curadas em suas mãos, 

uma cortesia de Xu Ping An, a lembravam que ela estava ficando sem partes 

do corpo para cobrir.  

— Quais são as novidades? 

Jinpa se sentou e colocou uma das cartas endereçadas ao Avatar cujo 

selo ele já havia quebrado. Ele podia ter esse privilégio. Durante sua primeira 

visita ao Templo do Ar do Sul como Avatar, ele a havia ajudado muitas 

vezes com comunicação e planejamento, ao ponto que seus superiores 

simplesmente deram de ombros e o designaram como secretário oficial de 

Kyoshi. Sem a ajuda dele, ela teria ficado sobrecarregada até se desligar 

completamente.  

— O Governador Te humildemente submete um relatório de que a 

Vila Zigan passou seu antigo pico de população e agora pode ter uma nova 



escola e uma nova clínica herbal, ambas sem custo para os cidadãos mais 

pobres — Jinpa leu em voz alta. — Hum. A família Te não é conhecida por 

sua generosidade. Eu queria saber o que deu no jovem Sihung ultimamente. 

“O que será?” Sihung Te havia sido o primeiro oficial do Reino da Terra 

a descobrir que Kyoshi era o Avatar, logo após ela decidir não o assassinar 

durante o ataque daofei à sua casa. Depois de sua revelação pública, ela havia 

deixado claro para Te que a dívida de vida que ele tinha com ela ainda era 

válida e que ela continuava a observá-lo. Saber que seu poder não o tornava 

imune às consequências parecida tem feito bem tanto para sua compaixão 

quanto para seu governo. 

Notícias boas não vinham muito hoje em dia. 

— O que mais? — ela perguntou a Jinpa, esperando mais algumas. 

Os lábios dele se comprimiram. 

— O resto delas são pedidos de audiências de nobres que você já 

rejeitou ou ignorou.  

— Todas elas? — Ela encarou a pilha de cartas e franziu o cenho. 

Jinpa deu de ombros. 

— Você recusou e ignorou muitos nobres. O povo do Reino da Terra 

é bem insistente. 

Kyoshi lutou contra a vontade de botar fogo na pilha toda. Ela não 

precisava ler cada mensagem para saber que todas eram ordens para que o 

Avatar julgasse a favor de negócios, políticas e dinheiro. 



Ela havia aprendido depois das primeiras vezes. Kyoshi aceitava um 

convite inofensivo para um banquete, para presidir uma cerimônia 

espiritual, abençoar um novo canal ou ponte. Inevitavelmente, seu anfitrião 

— o governador ou o maior dono de terra, às vezes a mesma pessoa — a 

chamaria para um canto e imploraria por ajuda em assuntos materiais com 

os quais eles nunca teriam incomodado Kuruk ou a Grande Yangchen. Mas 

Kyoshi era uma deles, não era? Ela entendia como os negócios eram feitos 

no Reino da Terra.  

Ela entendia. Não significava que gostava. Sábios que haviam negado 

veementemente sua condição de Avatar apesar do último desejo e do 

testamento de Jianzhu, nobres que a acusavam de truques ao ver com os 

próprios olhos Kyoshi dominar água e terra sobre a cabeça, logo se 

tornavam grandes crentes quando achavam que ela podia ajuda-los a 

conquistar porções maiores de riquezas e poder nas hierarquias sem fim do 

Reino da Terra. O Avatar podia definir a fronteira de um território e qual 

governador poderia cobrar impostos de um terreno rico. O Avatar podia 

acelerar uma frota de navios mercadores, protegendo a vida dos 

marinheiros, mas prioritariamente garantindo um grande lucro para os 

mercadores por trás dela. Não podia? 

Kyoshi logo aprendeu a ignorar esses pedidos e focar no que podia 

fazer com as próprias mãos. 



— Essas mensagens podem esperar — ela disse, esperando 

secretamente que a pilha de correspondências se transformasse em poeira 

se ela soasse autoritária o suficiente. 

Jinpa lhe lançou um olhar gentil, mas repreensivo. 

— Avatar... Se você me permite, você deve participar da alta 

sociedade até certo ponto. Não pode continuar afastando a liderança do Reino 

da Terra para sempre. 

“O Reino da Terra não tem liderança,” pensou Kyoshi. “Eu ajudei a matar 

a coisa mais próxima de um líder que ele tinha.” 

— As responsabilidades do seu papel se estendem além de ser uma 

dominadora poderosa — Jinpa continuou. — Você limpou o interior do 

Reino dos maiores grupos de bandidos, e é impressionante que você tenha 

conseguido rastrear esse Mok e impedi-lo de machucar mais pessoas 

inocentes. Mas nesse ponto, você está se desgastando simplesmente para 

que possa continuar batendo nos mesmos homens maus em que já bateu 

no passado. Raspar o fundo do barril dos criminosos é realmente o melhor 

que você pode fazer pelas Quatro Nações? Para não mencionar os ricos a 

sua própria vida. 

— É tudo que eu sei.  

“E é o único jeito de saber que estou fazendo a coisa certa. 

Eles haviam tido essa conversa antes, várias vezes, mas Jinpa nunca 

cansava de lembrá-la. Ao contrário dos outros Nômades do Ar que ela 

encontrou, que pregavam o desapego desse mundo. Ele estava sempre 



incentivando-a a se engajar em um nível mais alto de discurso com as 

mesmas pessoas que buscavam se aproveitar dela. Ele não era muito mais 

velho que Kyoshi, próximo dos vinte anos, então era estranho que ele 

falasse como um tutor político tentando guiar uma pupila rebelde. 

— Em algum momento, você vai ter que ficar sobre um palco maior 

— disse Jinpa. — O Avatar gera ondulações no mundo, querendo ou não. 

— Isso é um ditado entre os amigos misteriosos sobre os quais você 

nunca me conta? — ela retrucou. 

Ela se perguntava o que aconteceria se o monge algum dia conhecesse 

os membros restantes da Companhia Ópera Voadora. Ela podia imaginar 

Jinpa tentando ajudá-los a largar o estilo de vida daofei. Eles provavelmente 

tentariam roubar o bisão dele. 

Só havia uma coisa sobre a qual ela podia falar com os sábios. 

— Nenhuma delas mencionava...  

— O Mestre Yun? Não, infelizmente não. Ele ainda tem que aparecer. 

Kyoshi deixou um longo suspiro atravessar seus dentes. Durante o 

período em que o mundo pensou que Yun fosse o Avatar, ele havia focado 

muito em agradar a Elite do Reino da Terra. O que significava que eles eram 

as únicas pessoas que conheciam o rosto dele. Sem uma pista de alguém que 

o reconhecesse, encontrar um único homem em toda a extensão do Reino 

da Terra era como procurar uma única pedra em uma pedreira.  

— Vamos tentar aumentar a recompensa de novo — ela insistiu. 



— Não sei se isso vai ajudar — disse Jinpa. — As pessoas importantes 

do Reino da Terra perderam muita estima como resultado da identificação 

errônea do Mestre Yun. Se eu fosse eles, não iria querer que ele reaparecesse. 

Iria querer fingir que isso tudo nunca aconteceu. Ouvi dizer que Lu Beifong 

proíbe que qualquer pessoa em suas instalações, incluindo visitantes, fala de 

Jianzhu ou de seu discípulo. 

Jinpa tinha uma quantidade estranha de acesso às fofocas políticas 

para um simples Nômade do Ar, mas suas observações geralmente estavam 

corretas. “Aquela maldita erva-daninha do Lu.” Como apoiador de Jianzhu, o 

patriarca Beifong era tão culpado quanto ele, aos olhos de Kyoshi, pelo erro 

ao identificar o Avatar, e continuava a rejeitar qualquer responsabilidade 

sobre o assunto. 

Ela havia implorado a Lu Beiong em pessoa para ajudá-la a encontrar 

Yun, esperando que o velho teria alguma sombra de apego de avô ao garoto. 

Em vez disso, Lu havia revelado friamente que a carta que Jianzhu havia 

enviado para todo o Reino da Terra proclamando Kyoshi como o Avatar 

também dizia que Yun estava morto. Entre as últimas palavras de Jianzhu e 

o testemunho confuso de Kyoshi sobre o incidente em Qinchao, Lu 

escolheu acreditar no que era mais conveniente para ele. Até onde 

importava para ele, o escândalo havia se resolvido. Uma vitória de jin neutro. 

Jinpa lançou-lhe um sorriso simpático.  

— Ninguém está pedindo para que você desista da busca pelo falso 

Avatar, mas talvez... 



— Não o chame assim! 

A resposta dela ecoou pelo quarto. Pensar no quão facilmente Yun 

havia sido abandonado, primeiro por Jianzhu, depois por Lu e o resto do 

Reino, a havia levado ao limita. Jinpa desviou o olhar, abaixando a cabeça. 

No silêncio estranho, ele balançava o pé nervosamente. Ela não precisava 

de dominação para sentir o tremor no chão. 

— Eu vou mandar uma descrição do Mestre Yun para todos os 

postos de checagem de passaportes que eu puder — ele disse. — É o 

trabalho dos oficiais juntar nomes e aparências. Eles vão prestar mais 

atenção que um transeunte qualquer.  

Era uma boa ideia. Melhor do que qualquer uma que ela havia tido 

até então. Ela se sentia ainda pior por ter perdido o controle. Ela precisava 

se desculpar por seu surto, precisava parar de ter esses surtos se ela e Jinpa 

algum dia iriam diminuir a distância entre eles.  

Mas ela tinha medo do que havia no final das amizades. Ela havia sido 

um perigo para cada companhia que tivera. E ela ainda não conseguia se 

livrar da lembrança do Nômade do Ar que lhe dava piadas e sorrisos fáceis 

e calorosos.  

— Faça acontecer — disse Kyoshi, secamente.  

Jinpa assentiu. E então pausou, como se estivesse pensando em como 

montar a frase seguinte. 

— Eu não abri todas as cartas de hoje. Uma veio por correio especial. 



— Metade das cartas que recebemos vem por “correio especial” — 

Kyoshi zombou. Entregas grandiosas com envelopes estampados com 

“Urgente” e “Apenas para os olhos do Avatar” em tinta verde gritante eram 

truques comuns que os Sábios da Terra tentavam para conseguir sua 

atenção. 

— Esse aqui é realmente especial. — Jinpa procurou em suas vestes 

e puxou um tubo de mensagem que ele vinha guardando com cuidado. 

Era vermelho. 

O metal robusto tinha chamas nas pontas. Em seu apartamento com 

móveis severos, mas que claramente pertenciam ao Reino da Terra, a 

madeira parecia como brasa em uma floresta, ameaçando pegar fogo. Um 

exército de selos de cera protegia as pontas. 

Jinpa o entregou a ela com as duas mãos como se fosse um objeto de 

adoração.  

— Acredito que seja do próprio Senhor do Fogo Zoryu.  

Sua primeira correspondência de um chefe de estado. Kyoshi nunca 

havia conhecido o Senhor do Fogo, nem ele havia escrito pra ela antes. O 

único contanto que ela tinha com o governo da Nação do Fogo era o 

emissário que a visitara em Yokoya assim que as notícias de sua condição 

de Avatar se espalharam. O ministro bem vestido havia assistindo enquanto 

ela dominava uma pequena quantidade de cada elemento, assentindo para 

si mesmo conforme cada um era riscado da lista. Ele havia cumprimentado 

Kyoshi, agradecendo educadamente pelo jantar, e então havia partido para 



sua terra natal na manhã seguinte para reportar as novidades. Ela se 

lembrava de apreciar a forma sem luto com a qual o delegado havia lidado 

com ela em comparação às pessoas de sua própria nação.  

A sensação de quebrar o selo e abrir o envelope foi como se ela 

estivesse degradando um artefato histórico. Kyoshi manteve a maior parte 

que pôde da forma original da cera e abriu o pergaminho.  

O texto era direto ao ponto, sem os floreios que os oficiais do Reino 

da Terra achavam necessários para preparar os pedidos a ela. O Senhor 

Zoryu precisava da assistência do Avatar em um assunto de importância 

nacional. Se ela visitasse o Palácio Real como sua convidada honorária para 

celebrar o Festival de Szeto, um feriado importante nas Ilhas do Fogo, ele 

poderia explicar pessoalmente.  

— O que ela diz? — perguntou Jinpa. 

— É um convite para visitar a Nação do Fogo. — Uma estreia nos 

palcos mundiais. Ela engoliu o nervosismo que apareceu repentinamente 

em sua garganta. 

Jinpa percebeu a hesitação dela e juntou as mãos em súplica. 

— Isso é exatamente o tipo de coisa da qual estávamos falando, 

Avatar. As Quatro Nações não vão permitir que você fique fora do mundo 

público para sempre. Por favor não me diga que você esnobaria o Senhor 

do Fogo, de todas as pessoas. 

Kyoshi ponderou a respeito. Ela duvidava que o Líder da Nação do 

Fogo iria desperdiçar o tempo dela com um pedido superficial de ajuda. E 



suas frustrações com seu próprio país estavam ameaçando levá-la ao ponto 

de exaustão. Uma mudança de cenário poderia vir a calhar. 

— E é um festival comemorativo — insistiu Jinpa — Você pode até 

se divertir. Você tem permissão para se divertir de vez em quando, sabe. 

Um Nômade do Ar criticando sua falta de diversão era argumento 

mais do que suficiente. 

— Pode responder ao Senhor do Fogo que fico honrada em aceitar o 

convite — ela disse — Vamos começar as preparações para a viagem 

amanhã. Acho que não consigo mais lidar com nada hoje. 

Jinpa se curvou solenemente, escondendo sua satisfação de que o 

Avatar finalmente estava assumindo suas responsabilidades.  

— Ninguém precisa de mais descanso que o Avatar. — Ele deixou o 

quarto para o escritório que eles haviam montado no final do corredor. 

Sozinha, Kyoshi encarou o papel cor de creme em silêncio. Ela não 

havia mencionado a Jinpa a parte da carta que mais havia motivado sua 

visita. 

Era uma notícia muito específica no fim da mensagem do Senhor do 

Fogo. A antiga Diretora da Academia Real havia retornado para casa depois 

de uma longa estadia em Agna Qel’a, a capital da Tribo da Água do Norte. 

E sua filha também. Talvez o Avatar gostaria de vê-las, já que às três haviam 

sido conhecidas em Yokoya? Elas com certeza desejavam vê-la. 

Conhecidas. Kyoshi não sabia se era possível sentir tanto alívio e 

angústia ao mesmo tempo. Ela não estava na Nação do Fogo ainda, e já 



podia imaginar quem estava esperando por ela, chama andante de calor puro 

e confronto. Na escuridão de sua exaustão, uma ponta de luz cintilava. 

Rangi. 

Kyoshi dobrou o papel com cuidado e o colocou em suas vestes, 

próximo ao coração. Apesar dos desejos de seu secretário, ela não iria 

dormir muito naquela noite.  

  



 Yingyong, tinha só cinco patas em vez de seis, 

como era o normal. Quando filhote, ele havia sido atacado por um 

predador e perdido sua pata dianteira. Já adulto, o ferimento o fazia 

inclinar levemente para o lado quando voava, o que fazia com que Jinpa 

tivesse que puxar as rédeas gentilmente na direção oposta de vez em 

quando para manter um caminho reto pelo ar. 

Kyoshi havia se acostumado a viajar nas costas de Yingyong. A 

bisão de Kelsang, Penpeng, estava ocupada criando seus próprios filhotes 

no Templo do Ar do Sul durante sua aposentadoria merecida, e Kyoshi 

nunca havia esperado que a relação das duas fosse permanente, mesmo. 



Pengpeng podia estar disposta a tolerá-la, talvez até gostasse dela, mas 

só um Nômade do Ar poderia realmente se tornar parceiro de longa data 

das grandes criaturas. 

Ela e Jinpa voavam um pouco mais baixo que de costume no 

caminho para a Nação do Fogo, próximos das águas verdes do mar Mo 

Ce, onde o ar era morno e fácil de respirar. O belo clima permitia. Grupos 

de nuvens passavam sobre suas cabeças no céu azul, criando pequenos 

pedaços de sombra entres os quais mergulhavam. 

Se Kyoshi sentia falta de algo dos dias em que fugiu de Yokoya 

nas costas de Pengpeng, eram esses momentos de viagem. A maioria das 

pessoas assumia que flutuar num bisão com a brisa contra o rosto era 

calmante, mas, para Kyoshi, o lado positivo era outro bem diferente. 

Mergulhar no ar lhe dava a segurança de que, ao menos uma vez, por 

padrão, ela estava fazendo o melhor que podia. Não havia jeitos mais 

rápidos de ir de um ponto a outro do que um bisão voador. Ela não tinha 

outras opções com as quais se preocupar. 

Uma sacola solta começou a escorregar de uma ponta da sela para 

outra. Jinpa deu outro puxão nas rédeas, e Yingyong se endireitou. 

Kyoshi pegou a sacola e a amarrou.  

— Ele está bem? — ela perguntou. — Precisa descansar? 

— Nah, ele está bem — disse Jinpa. — O preguiçoso aqui se 

distraiu com um grupo de enguias-aladas. Não foi, garotão? Quem é o 

garotão distraído com baixo nível de atenção? — Ele coçou 



carinhosamente atrás da orelha de Yingyong. — Mas se você quiser 

parar, tem uma oportunidade logo em frente de ver um pedaço de história 

interessante. Uma pequena ilha onde dizem que Avatar Yangchen 

performou seu primeiro ato de dominação de água. Quer ver? 

Ela queria, honestamente. Kyoshi tinha muito interesse em uma 

das maiores Avatares da história, sua predecessora de duas gerações 

atrás. Yangchen era a mulher que havia feito tudo certo. Ela era o Avatar 

que, até o dia de hoje, era invocado pelas pessoas para proteção e sorte. 

Kyoshi costumava desejar entender a liderança de Yangchen como uma 

verdadeira estudiosa. Ela vinha fazendo o possível com seu 

conhecimento popular sobre a abençoada Avatar do Ar que havia 

mantido o mundo em equilíbrio e harmonia com sucesso.  

Ela iria estudar o trabalho de Yangchen mais a fundo quando 

retornasse a Yokoya. Tinham que ter materiais úteis nas bibliotecas da 

mansão. Agora, ela estava com pressa.  

— Não precisamos pousar. Vou dar uma olhada de cima.  

— É claro. Eu te aviso quando nos aproximarmos.  

Kyoshi se ajeitou em seu assento. A carta sob o casaco raspou 

levemente contra o tecido e grosseiramente em seus nervos. 

Ela não havia se comunicado com Rangi por muito tempo. 

Falcões mensageiros tinham dificuldade para aguentar o frio do norte, 

onde sua mãe Hei-Ran vinha estado se recuperando. Como o novo 

Avatar, Kyoshi estava sempre se movendo. A mansão era tão longe da 



Tribo da Água do Norte quanto qualquer ponto do Reino da Terra poderia 

ser. Parecia que o mundo havia conspirado para mantê-las separadas e 

mutar suas vozes. 

Ela queria pensar em outra coisa. Ou falar com outra pessoa. Ela 

ainda achava difícil conversar com Jinpa, e uma sela de bisão era um 

assento grande e vazio para uma pessoa só. Ela estava mais acostumada 

a brigar por espaço com pelo menos mais quatro pessoas, esbarrando 

cotovelos, reclamando sobre o hálito de quem fedia por ter comido 

comida picante demais.  

Depois de um tempo, ela sentiu Yingyong se inclinar de novo, 

mais ainda dessa vez. 

— Então... Onde é a ilha? — ela perguntou a Jinpa enquanto se 

ajeitava contra a grade. O mar abaixo era uma folha plana com nenhuma 

terra à vista. 

Jinpa se inclinou no círculo e examinou a água. 

— Hum... Tudo que li a respeito dizia que deveria ser por aqui. 

Não vejo nada além de um caminho escruto sob a superfície. 

— Olha, se não conseguimos encontrar, podemos ir. Não é 

importante... 

“KYOSHI.” 

Ela gritou quando um jato de dor percorreu sua cabeça de têmpora 

a têmpora. Aquilo a ergueu pelo pescoço e embaçou sua visão. Suas mãos 



ficaram moles e ela soltou a sela. Kyoshi escorregou pela beirada e caiu 

do bisão, suas orelhas cheias do som de seu próprio nome. 

 

 

 

Ela sentiu dor por toda a queda. Algo afiado como adagas 

balançava um lado de sua cabeça contra o outro. Encontrou um caminho 

por sua espinha para saquear seu corpo. Ela mal percebia o quão rápido 

estava caindo. 

“KYOSHI.” 

Um homem de voz grave a chamava, suas palavras distantes pelo 

vendo que corria por suas orelhas. Não era Jinpa. 

“KYOSHI.” 

O choque da água salgada quando ela atingiu o oceano foi um 

alívio para a agonia crescente. Ela perdeu a noção de cima e baixo. Seus 

músculos vagavam sem peso. Quando abriu os olhos, não havia mais dor. 

Em meio ao azul sem fim, uma figura pairava em sua frente, 

imitando sua frouxidão na água, tão prisioneira quanto ela. Sua forma 

estava turva, uma pintura mergulhada em um rio, mas ela sabia a quem 

pertencia a aparição em peles da Tribo da Água. 

O Avatar Kuruk. 



— KYOSHI... PRECISO DE SUA AJUDA PARA... —  A voz 

do antecessor imediato de Kyoshi no ciclo avatar ela muito mais alta na 

água, seu elemento nativo. Ela trovejava em suas orelhas. — KYOSHI... 

VOCÊ PRECISA... NÃO CONSIGO... ELE PODE PASSAR... 

Uma mão atravessou o corpo de Kuruk, dissolvendo-o no líquido 

que o cercava como um xarope fino. Ela agarrou as lapelas de Kyoshi e 

a puxou para a superfície. A água salgada, que não a havia incomodado 

até então, entrou em seus olhos com sede de vingança. Esquecendo que 

ela estava sob a superfície, ela tentou inalar ar e teve sua garganta 

encharcada. Se o feitiço de Kuruk poderia tê-la impedido de se afogar 

indefinidamente, ele havia se rompido agora. 

Jinpa lutou contra a luz do sol cortante, segurando-a firme com 

uma mão. A princípio, Kyoshi, tentou ajudá-lo, nadando para cima por 

conta própria. Demorou uma quantidade vergonha de tempo para que ela 

se lembrasse que era uma Dominadora de Água cercada de água. Um 

levantar rápido de seus braços a uma bolha carregou ela e Jinpa para a 

superfície. 

Eles explodiram contra o ar e esvaziaram os conteúdos de seus 

pulmões. Kyoshi engasgou e tossiu até que pudesse respirar de novo. 

Yinyong flutuava na água por perto, rugindo em preocupação. 

— Você está bem? — Jinpa exclamou. — Está machucada? 

— Estou bem — disse Kyoshi. A dor de cabeça havia se dissipado 

em grande parte oceano adentro. — Eu só perdi o equilíbrio e caí. 



— “Só caiu?” — Jinpa estava visivelmente irritado com ela, tanto 

quanto um Dominador de Ar poderia ficar. Ele estava erguendo a voz. 

Estava franzindo o cenho para ela. 

— Era o Kuruk. — Kysohi apertou os lados de sua cabeça para 

diminuir a dor remanescente. Sua dominação lhes poupava da 

necessidade de ficar em pé. — Ele estava tentando me dizer alguma coisa.  

— O Avatar Kuruk!? Você... Se comunicou com o Avatar Kuruk? 

Você parecia estar tendo uma convulsão! 

— Geralmente não é tão ruim. Não foi tão doloroso nas últimas 

vezes. 

O queixo de Jinpa parecia que iria se desprender e cair no oceano. 

— Esses episódios aconteceram antes e você não me contou? 

Kyoshi, um Avatar se comunicando com suas vidas passadas é pra ser 

uma experiência mística, não uma convulsão com risco de vida! 

Kyoshi sorriu. Ela sabia. Ela sabia muito bem o quão falhas eram 

suas conexões espirituais. Ela havia descoberto por tentativa e erro. 

O Avatar da Tribo da Água havia se manifestado para ela em sua 

forma completa somente uma vez no Templo do Ar do Sul, onde havia 

tido a cara de pau de pedir ajuda a ela antes de se dissipar tão rápido 

quanto viera. Ela havia sido deixada de mãos atadas, sem saber o que 

fazer com sua visão inútil. 

Mas a experiência de fato a lembrava que ela tinha acesso a uma 

quantidade impensável de conselhos na forma de vidas passadas. Uma 



quantidade vasta de sabedoria estava ao toque de seus dedos, se ela 

pudesse controlar o próprio espírito. 

Kyoshi havia tentado buscar as gerações anteriores do ciclo, 

meditando em lugares sagrados do Templo do Ar do Sul, templos no 

meio da estrada do Reino da Terra dedicados a grandes Avatares como 

Yangchen e Salai, terrenos de beleza natural no topo de montanhas e na 

beira de rios. Ela não havia esperado que fosse fácil. Havia lido que 

espiritualistas haviam levado vidas inteiras para adquiria habilidades de 

meditação, transe e iluminação. Kyoshi havia se preparado totalmente 

para ser recebida pelo silêncio da falha quando tentava se comunicar com 

suas versões passadas.  

Ela não havia se preparado, entretanto, para os fragmentos 

jogados de Kuruk. 

E somente de Kuruk. 

Toda... vez. 

Os resultados de suas meditações eram sempre os mesmos. Ela 

olhava para dentro, tentava harmonizar com seu passado, e encontrava a 

forma turva do Avatar da Água cuspindo coisas sem sentido. Era tão 

confiável quanto uma pedra jogada no fundo de um poço. Ela tentou 

decifrar seu pedido misterioso, mas qualquer conexão que eles 

compartilhavam não era forte o suficiente para que ela entendesse. 

E as sessões costumavam machucar num nível convulsivo a ponto 

de ranger os dentes. E por isso ela nunca havia pedido a um sábio que 



tivesse estado no Mundo Espiritual para guiar sua meditação. Ela temia 

a mesma reação de Jinpa caso as pessoas a vissem falhar de maneira tão 

barulhenta e dolorosa. Um Avatar que sofria para alcançar suas vidas 

passadas era uma coisa, mas um Avatar que era violentamente rejeitado 

e tornava o processo grosseiro como um ladrão sendo pego na casa errada 

era outra. Kyoshi não precisava que duvidassem ainda mais de sua 

legitimidade. 

Eventualmente, ela havia parado de tentar se comunicar. Ela não 

era a maior admiradora de Kuruk, de qualquer forma, e se ele era a única 

vida passada de milhares de gerações anteriores disposta a fazer contato 

com ela, então ela poderia se virar sem isso. Mas às vezes seu antecessor 

forçava a situação e aparecia sem convite. 

— Não é grande coisa — ela disse a Jinpa. — Às vezes, eu tenho 

uma visão de Kuruk, ou ouço sua voz. Eu não consigo entender o que ele 

está tentando falar. 

Jinpa não podia acreditar que ela estava falando sobre aquilo 

como se fosse um joelho ruim que dói quando está para chover.  

— Kyoshi — ele disse, invocando a tranquilidade de seus 

antepassados para impedi-lo de desabar e chorar com a inaptidão dela. — 

Kyoshi. Se um Avatar anterior tem uma mensagem para você, geralmente 

é de prioridade máxima. 

— Tá bom! — ela gritou. — Na primeira chance que tivermos, 

vamos encontrar um mestre iluminado e eu vou aprender a falar com o 



Kuruk! Agora podemos por favor voltar para nossa outra missão de 

extrema importância? Ou você vai, de alguma forma, consertar tudo que 

tem de errado comigo de uma vez? 

O olhar de mágoa e decepção do monge confirmava aquilo. 

Kyoshi podia ser um Avatar ruim, mas também era um mestre ruim para 

seu ajudante, uma que não só gritava, mas insultava. Nem mesmo Jianzhu 

deixava seus serviçais naquele estado. Sua experiência do outro lado da 

linha deveria tê-la tornado alguém melhor do que isso. 

E Jinpa a havia impedido de se afogar. Se ela estivesse usando 

vestes pesadas e braceletes em vez de roupas leves de viagem, poderia 

ter afundado rápido demais para que ele a salvasse. 

— Me desculpe — ela disse. — Jinpa, sinto muito. Não tinha o 

direito de falar com você assim. — Ele teria se dado melhor com Yun. 

Os dois teriam se tornado amigos que jogam Pai Sho juntos num único 

dia. — Eu... Eu queria que você pudesse estar servindo um Avatar mais 

adequado. 

Seu pedido de desculpas não parecia ser exatamente o que ele 

estava procurando, mas ele o aceitou com seu sorriso gentil de sempre. 

Jinpa se apoiou nos pelos de Yinyong e começou a balançar suas vestes 

molhadas. Kyoshi suspirou e mergulhou seu rosto novamente na água, 

esperando que a vergonha fosse ser lavar. 

Ela viu algo debaixo d’água que enrijeceu seu espírito novamente.  



O caminho escuro que Jinpa havia visto de cima era um atol 

afundado, uma ilha destruída e machucada pelo que só poderia ser uma 

dominação de grande poder. A estrutura do recife estava dividida e 

perfurada, grandes pedaços de terra espalhados como bolinhas de gude, 

e partes do coral haviam sido alisadas a nível do chão por uma dominação 

de água inimaginavelmente intensa. 

Kyoshi reconheceu as marcas intrigantes do poço de destruição. 

Era a ilha de Yangchen. Era o mesmo lugar aonde Kuruk e seus amigos 

haviam ido para que ele pudesse praticar o Estado Avatar pela primeira 

vez. Talvez eles não soubessem. Ou talvez eles tivessem escolhido um 

local associado a Yangchen para receber assistência espiritual da grande 

Avatar do Ar. Mas Kuruk, em seu lapso de controle, havia destruído o 

atol e o afundado abaixo das ondas. 

Um lugar que era sagrado para Yangchen e os Nômades do Ar 

havia desaparecido por causa da falta de cuidado dele. Conforme se 

colocava de novo sob a sela, Kyoshi tentou imitar a calma de Jinpa. 

Algumas opiniões muito mal educadas estavam passando por sua mente 

e, naquele momento, quanto menos pensasse em Kuruk, melhor.  

  



 se aproximar da linha de vulcões 

ativos os faria se sentir melhor, mas ali estavam, aproximando-se da 

Nação do Fogo. 

Jinpa desviou sabiamente dos golfos de fumaça tóxica que 

emanavam das caldeiras ativas, mas levou Yingyong por entre os 

gêiseres, passando por golfos de ar quente num caminho divertido. Foi o 

suficiente para fazer Kyoshi se esquecer de si mesma e sorrir. 

Grupos de instalações podiam ser vistos nas ilhas menores, 

geralmente perto das costas, mas às vezes acima das montanhas, onde 

pastagens e fazendas altas de chá decoravam as encostas. Os pedaços de 



terra formavam uma cauda que se engrossava até chegar na Ilha da 

Capital, onde a terra se dobrava sobre si mesma para formar o Porto do 

Primeiro Senhor.  

Eles voaram mais baixo para ver a cidade que havia se formado 

em torno do maior porto da Nação do Fogo, já se preparando para a 

celebração. Fitas de lanternas de papel cortavam as ruas, em alguns 

lugares grossas o bastante para obscurecer completamente as carroças e 

calçadas abaixo. O ruído nítido de vendedores martelando suas vendas 

madeira juntas preenchia o ar. Kyoshi viu um beco parte coberto por um 

carro desfile quase terminado. Uma equipe de dançarinos praticava seus 

movimentos de uma sincronia rigorosa sobre a plataforma.  

— Parece uma festa séria — disse Kyoshi. Ela secretamente 

desejava estar lá embaixo, entre os plebeus para as celebrações, em vez 

de atendendo uma reunião estatal. Com certeza teria menos pressão sobre 

ela. 

— Você sabe como são os cidadãos da Nação do Fogo — disse 

Jinpa enquanto acenava para um grupo de crianças curiosas no topo de 

um telhado, animadas para ver um bisão voar sobre suas cabeças — 

Arrumados até o momento que se deixam levar. 

Eles deixaram a Cidade do Porto para trás e seguiram voo acima 

da encosta da caldeira que dominava a grande ilha. Árvores e vinhas se 

seguravam fortemente contra as superfícies íngremes de pedra e a 

umidade ficava pesada como um cobertor. 



— Deveríamos parar aqui e anunciar nossa presença? — 

perguntou Jinpa. Ele apontou para as torres de vigia de pedra e os abrigos 

construídos na borda do vulcão inativo. 

Kyoshi negou com a cabeça. A impaciência crescia em seu peito 

como uma maré ameaçando a entornar sobre os diques. 

— A carta dizia para ir direto para o palácio. 

De fato, os guardas de armas pontudas os observaram voar por 

cima deles com quase nenhuma reação em seus rostos imóveis. Yingyong 

ultrapassou a borda e a capital da Nação do Fogo se revelou como a 

explosão de fogos de artifício.  

Cidade Caldeira Real. O lar do Senhor do Fogo e dos níveis mais 

altos de nobreza do país. Enquanto Ba Sing Se espalhava o poder com 

sua expansividade, Cidade Caldeira concentrava seu status como a ponta 

de uma lança. Torres se erguiam no ar ao lado de seus vizinhos de telhado 

vermelho. Lembravam Kyoshi de plantas competindo por luz do sol, 

esticando-se o mais alto possível para não ficar para trás e perecer. 

Vários lagos brilhantes e espelhados se espalhavam pela 

concavidade da caldeira, um muito mais largo que os outros. Ela havia 

esquecido os nomes oficiais, mas fora da Nação do Fogo as pessoas 

costumavam se referir a eles como a Rainha e Suas Filhas, renomadas 

por sua beleza cristalina. Dizia-se que nenhum navio as perturbava na dor 

da morte, mas Kyoshi agora sabia que aquele era um rumor bobo. Barcas 



de lanterna já estavam se organizando nas superfícies espelhadas em 

preparação para o festival. 

No centro da depressão estava o castelo real, severo e árido. Era 

cercado por um anel largo de pedra bege que forçava qualquer um que se 

aproximasse a pé a ficar desconfortavelmente exposto sob as muralhas e 

as torres. Somente dentro das paredes internas um jardim ousava se 

formar, e era esparso como a barba de um homem jovem. Kyoshi sabe 

que provavelmente era uma medida de segurança para impedir que 

assassinos se movessem de árvore em árvore sem serem detectados. 

Com as preocupações de defesa resolvidas, o complexo do 

palácio em si focava em grandiosidade sobre prioridade. Um pináculo 

central apontava para o céu, flanqueado por duas pagodas com beirais 

em excesso, fazendo parecer que os telhados eram decorados com garras 

de animais. Parecia mais um grande templo do que uma residência. Os 

ângulos agudos da estrutura tornariam difícil se esgueirar por cima.  

Kyoshi se deu um tapa mental quando percebeu que estava 

estudando o lar do Senhor do Fogo. Os antigos hábitos da Companhia 

Ópera Voadora estavam brotando de sua cabeça como sementes 

adormecidas depois de uma chuva refrescante. 

— Você sabe onde devemos pousar? — perguntou Jinpa, 

interrompendo seus devaneios. — Estou um pouco preocupado em voar 

sobre a parede. Acho que famílias que possuem bestas de caça acopladas 

não costumam gostar desse tipo de coisa. 



— O portão principal, mas não perto demais. — Como uma antiga 

servente, Kyoshi sabia que as classes mais altas gostavam que suas visitas 

entrassem em suas residências da maneira correta, para serem 

maravilhadas e intimidadas pela demonstração bem planejada de cultura 

e poder. E a família que comandava a Nação do Fogo era a classe mais 

alta dali. 

Yingyong pousou na avenida que dividia o anel de pedra. Eles 

desmontaram para percorrer a pé o caminho até o portão. No chão, o 

bisão mancava por conta de sua única pata dianteira e era difícil continuar 

em suas costas. As bagagens seriam arremessadas de seus ombros se não 

estivessem bem presas. 

Eles chegaram ao portão de ferro fortemente fechado. Não havia 

brechas ou buracos para olhar, ou qualquer outro meio que pudessem se 

mostrar. Kyoshi estava se perguntando se deveria bater quando um 

barulho metálico cortou o silêncio constrangedor. Em algum lugar lá 

dentro, as engrenagens de máquinas pesadas rodavam umas sobre as 

outras, rangendo com a fricção. O portão se moveu, não para frente ou 

para trás, mas para cima. 

Uma garota estava do outro lado, sendo revelada centímetro por 

centímetro, como se fosse pessoa demais e força demais para qualquer 

mortal aguentar de uma vez só. Às vezes Kyoshi acreditava naquilo. Em 

sua mente, a paisagem de Cidade Caldeira e o palácio real não eram nada 

comparados ao esplendor do que se revelava naquele momento. 



O portão terminou sua jornada agonizante com um pesado 

estrondo metálico. O corredor adentro estava aceso com tochas, nenhuma 

brilhando tanto quanto o par de olhos cor de bronze que observavam 

Kyoshi da cabeça aos pés. Com exceção de estar a armadura de um oficial 

de alto escalão que tinha menos ponteiras e abas demais e mais dourado, 

Rangi estava igual. Seu cabelo preto como nanquim havia crescido de 

volta ao tamanho normal. Sua postura era tão rígida e inabalável quanto 

Kyoshi e lembrava. 

E ela sustentava o mesmo ar de superioridade inquestionável. 

Estar na presença de Rangi significava não satisfazê-la. Poucos segundos 

de silêncio foram suficientes para fazer Kyoshi tremer.  

Seus maiores medos vieram à tona. Tempo o suficiente havia 

passado para que Rangi tivesse se tornado “a antiga” de Kyoshi. A antiga 

professora, a antiga guarda-costas, a antiga... tudo. 

A quietude do momento foi quebrada por um barulho estranho 

que Kyoshi só havia ouvido uma outra vez antes. Rangi rindo e 

engasgando ao mesmo tempo. 

A Dominadora de Fogo se curvou, apoiando a mão na parede mais 

próxima, buscando o ar como se estivesse segurando a respiração desde 

que o portão se abriu. 

— Eu tive que correr até aqui... por todo o terreno... pra poder 

parecer imponente quando te saudasse — ela revelou. — Devo estar fora 

de forma.  



As amarras se soltaram do coração de Kyoshi, dando espaço para 

que ele voltasse a bater. 

— É isso que você tem feito?  

Durante todo o tempo que elas se conheciam, Rangi sempre 

estivera esperando por ela, ridiculamente cedo, ou então aparecendo 

dramaticamente de lugar nenhum no último minuto. Saber que ela 

simplesmente corria em velocidade máxima de lugar em lugar estragava 

um pouco a magia. 

Rangi riu e assentiu enquanto recuperava o fôlego. 

— Pelo menos não tenho que me preocupar com os Cidadãos do 

Fogo me vendo agora. O único ponto cego nas defesas é esse aqui, 

diretamente sob o portão. O que significa que posso fazer isso. 

Ela se esticou e empurrou Kyoshi para dentro da parede, direto 

para um beijo. 

  



 o que deveria estar fazendo. Quem ela 

era. Que lado ficava acima. Memórias se apagaram diante o calor dos 

lábios de Rangi. As duas se derreteram uma na outra, conectadas.  

E então, numa demonstração suprema de crueldade aos olhos de 

Kyoshi, Rangi quebrou o beijo e deu um passo para trás. 

— Bem-vinda à Nação do Fogo, Avatar — ela disse, recuperando 

a profissionalidade. Ela ajeitou uma mecha de cabelo que havia saído do 

lugar, mas, fora isso, agia como se não tivesse tirado Kyoshi da realidade 

usando nada além de sua boca. 



O Avatar ainda estava em fora do ar, em êxtase demais para 

responder. 

— Madame Rangi — disse Jinpa, pisando habilidosamente ao 

redor dela para cumprimentar a anfitriã. Ele se curvou, as palmas unidas 

no estilo dos Nômades do Ar. — É bom finalmente conhecê-la em 

pessoa. 

Kyoshi corou, apesar de tudo. Jinpa sabia quem Rangi era, mas 

ela não queria necessariamente que seu ajudante testemunhasse seus 

momentos pessoais. “Dia Um da vistia de Kyoshi à Nação do Fogo,” ela 

podia imaginar ele documentando para a posteridade, “O Avatar beija 

inapropriadamente o amor de sua vida nas instalações do lugar mais 

fortificado do mundo.” 

— Irmão Jinpa — disse Rangi de uma forma amigável que ela 

raramente mostrava a alguém. — Estou honrada com sua presença. Pode 

deixar o bisão no portão enquanto vocês dois me acompanham. Nossos 

mestres de estábulo são treinados para cuidar de montarias de todas as 

nações. — Ela se aproximou e piscou para ele. — Eu deixei bem claro 

que os faria sofrer tremendamente se eles tratassem mal seu 

companheiro. 

Jinpa riu até que um olhar de Kyoshi denunciou que Rangi não 

estava brincando. Sua risada morreu em sua garganta. Ele voltou para 

afrouxar as rédeas de Yinyong.  



— Seja um bom garoto e fique aqui. — Kyoshi o ouviu sussurrar 

na orelha do bisão, que respondeu com um barulho queixoso. — Sim, eu 

sei que ela é assustadora. Vou ficar bem. 

Assim que a questão de Yinyong se resolveu, Kyoshi, Rangi e 

Jinpa caminharam pelo túnel. Ele um dia havia sido desenhado para 

matar pessoas. Buracos pequenos perfuravam as paredes de ferro que 

cobriam a passagem, artimanhas desenhadas para permitir que flechas ou 

fogo passasse. O chão era sólido, mas vazio, dando a indicar uma queda, 

caso algum dos defensores puxasse uma alavanca.  

Uma única tosse ecoou pelo corredor antes de ser forçada para 

dentro. Não tinha vindo de nenhum deles. Se cada um daqueles buracos 

tivesse um soldado por trás, então uma tropa toda os estaria vigiando. 

Kyoshi olhou nervosamente ao redor do corredor de metal até que 

emergiram do outro lado da parede, em uma praça pavimentada que 

atravessava o jardim. A natureza rígida do verde o inibia de qualquer 

efeito calmante. Um único oficial os aguardava, vestindo sedas pretas e 

vermelhas de uma autoridade civil e a expressão infeliz de alguém com 

uma ferida aberta. 

— Avatar Kyoshi — ele disse. Sua reverência baixa fez seu 

bigode grisalho comprido se pendurar em seu rosto. — Sou o Chanceler 

Dairin, Historiador-Chefe do Palácio. Em nome do Lorde Zoryu, eu 

estendo as saudações de nossa nação. 



— A honra é minha, Chanceler — disse Kyoshi. — Onde está o 

Senhor do Fogo? A mensagem dele dizia que tínhamos questões 

importantes para discutir. 

O rosto de Dairin se contorceu mais ainda. 

— Ele está... Indisposto, no momento. Você verá o Senhor do 

Fogo Zoryu esta noite. 

Aquela foi uma recepção muito mais brusca do que Kyoshi 

esperava. Para falar a verdade, ela não era ninguém para criticar qualquer 

pessoa pela falta de diplomacia. 

Rangi deu um passo à frente para amenizar o constrangimento. 

— Acredito que o primeiro item na agenda seja uma visita guiada 

pelo palácio, Chanceler — ela disse. — Kyoshi tem me falado sem parar 

sobre o quanto está ansiosa para aprender mais de um dos mais 

importantes estudiosos do mundo sobre os Avatares. 

O elogio foi como um doce grudento na boca de uma criança 

irritada. Dairin não podia demonstrar o quão feliz estava com medo de 

parecer bobo. 

— É claro — ele disse, franzindo o cenho ainda mais com toda a 

sua força — Tenho certeza que será muito longa e compreensível. Por 

aqui, por favor.  

 

 



 

Kyoshi e os outros caminharam solenemente pelos corredores de 

poder como seus predecessores haviam feito desde a unificação das Ilhas 

do Fogo. Os grandes corredores do palácio estavam vazios de uma forma 

que só poderia ser conquistada se os serviçais os estivessem assistindo, 

saindo de seu caminho, guardas e servos se movendo atrás dos cantos 

para não ofender a visão do Avatar com sua presença. Kyoshi conhecia 

esse truque muito bem. Dava uma ilusão de calma e solidão quando a 

manutenção de um casarão tão grande requeria o caos e os números de 

um exército. 

Conforme andavam, fingindo estar sozinhos, Dairin apontava os 

trabalhados de poesia e política de Avatares do Fogo em pergaminhos 

preservados em caixas de cristal límpido. Kyoshi assentia 

apropriadamente para joias e acessórios de cabelo dourados usados por 

suas vidas passadas, enfiados em caixas de veludo para exibição. 

“Nenhum brinquedo,” ela notou. Mas muitas jians, daos e adagas 

encravadas. As relíquias de cada nação tinham sua própria personalidade, 

e Fogo e Ar não poderiam ser mais diferentes.  

Jinpa fez perguntas a Dairin e implorou por respostas elaboradas 

como um estudante empolgado, os dois andando um pouco mais rápido 

que Kyoshi e Rangi. A piscadela furtiva que ele deu a Kyoshi por cima 

do ombro fez com que ela entendesse que ele estava propositalmente 

criando uma oportunidade para que as duas conversassem. 



Kyoshi realmente tinha que dar um aumento a ele. Ela não o 

pagava, no caso, o monge a servia por conta de alguma obrigação auto-

imposta de ajudar o Avatar, mas ele merecia um aumento mesmo assim.  

— Como está sua mãe? — Kyoshi sussurrou para Rangi. Da 

última vez em que havia visto Hei-Ran, a mulher mal podia se segurar à 

vida. 

— Tão bem que quer falar com você hoje à noite, na sua recepção 

— respondeu Rangi. 

Como se essa visita já não estivesse estressante o suficiente. 

Ainda assim, Hei-Ran estar saudável era uma benção. Explicava a calma 

de Rangi, sua habilidade de retomar de onde haviam parado. 

— Então, quem é esse tal de Dairin? — perguntou Kyoshi. — 

Achei que teria um oficial especial da Nação do Fogo para tratar da 

relação com o Avatar. 

— Deveria ter. Também não sei por que o Dairin foi o único 

oficial enviado para te recepcionar. Talvez o Lorde Zoryu venha tendo 

problemas com seus serviçais, mas eu não ouso perguntar. Tenho alguns 

privilégios por minha conexão com você, mas a verdade é que sou só 

uma Primeiro-Tenente aqui no palácio.  

Kyoshi quase riu. “Só” uma tenente, a posição pela qual muitos 

adultos da Nação do Fogo lutavam e falhavam em conquistar. A natureza 

casualmente perfeccionista de Rangi era uma das muitas pequenas coisas 

das quais Kyoshi sentia falta nela. 



— Me conte sobre o seu assistente. — Rangi apontou com a 

cabeça para as costas de Jinpa. 

O que haveria para contar? 

— Ele faz parte e algum tipo de clube secreto de Pai Sho e age 

como o completo oposto de um Nômade do Ar algumas vezes. Eu ainda 

não entendi muito bem qual é a dele. Mas ele tem sido um bom... 

— E chegamos à Galeria Real de Retratos! — exclamou Dairin, 

parando abruptamente. 

Kyoshi quase colidiu com ele e Jinpa. Ela foi impedida por Rangi, 

que segurou a parte de trás de sua túnica. Ela podia imaginar as notícias 

do desastre espalhando por toda a Nação do Fogo, sobre o Avatar 

derrubando toda a sua comitiva. 

O chanceler não percebeu o quão perto havia ficado de ser 

derrubado. Ele olhava para as paredes acima com puro orgulho 

explodindo de sua expressão. 

— Eu poderia passar dias aqui e nunca me cansar — ele disse. 

Sua reverência era bem merecida. O hall de retratos era uma das 

coisas mais maravilhosas feitas pelo homem que Kyoshi já havia visto. 

Pinturas dos Senhores do Fogo adornavam um dos lados, do chão ao teto, 

três vezes o tamanho dos objetos reais. Cobertos de vermelho e preto com 

auréolas douradas no fundo, os líderes da Nação do Fogo subjugavam 

sua plateia como uma raça de gigantes. 



Mesmo uma visitante de primeira viagem como Kyoshi conseguia 

dizer que aqueles eram trabalhos que levavam anos, carreiras inteiras, 

para serem terminados. O retrato do finado Senhor do Fogo Chaeryu, a 

adição mais recente à galeria, não estava completo. Rascunhos com 

traços de dourado e sombras laranja ainda tinham que ser preenchidos e 

espalhados pelo fundo perto de seus pés.  

Rangi direcionou seu olhar para o outro lado da galeria. Do lado 

oposto dos Senhores do Fogo ficavam os Avatares do Fogo, pintados com 

o mesmo tamanho e grandiosidade, tirando o fôlego na mesma medida 

em sua glória artística. Esses retratos eram mais espaçados. A julgar pela 

forma que havia mais ou menos um Avatar a cada quatro Senhores do 

Fogo, Kyoshi imaginava que seus antecessores formava uma fileira que 

se estendia por todo o corredor. 

A exibição terminava no Avatar Szeto, retratado em seu famoso 

chapéu alto de oficial. Enquanto a maior parte das outras figuras tinha 

uma bola de fogo nas mãos, tanto Avatares quanto Senhores do Fogo, 

Szeto segurava um ábaco, feito com tanto amor e detalhe quanto qualquer 

chama ou arma de seus compatriotas. Cada conta do instrumento 

matemático era feita de uma pérola de verdade, e elas estavam 

organizadas em um cálculo que terminava num número auspicioso.  

Na outra mão, ele segurava um carimbo, feito em um tamanho 

enorme por licença poética. O verdadeiro provavelmente não tinha sido 

tão grande ou talhado em cinábrio sólido como parecia ser na pintura. 



Szeto teria tampado o que quer que fosse que estivesse escrito no papel 

que estava tentando aprovar. 

— E aqui temos aquele que dá nome ao nosso festival — disse 

Dairin. — A Nação do Fogo deve muito a este homem. 

— Você pode me contar mais sobre o Avatar Szeto? — perguntou 

Kyoshi. — Temo não saber tanto sobre ele quanto deveria. 

O chanceler limpou a garganta para um longo discurso. 

— Durante a infância de Szeto, a Nação do Fogo estava à beira 

do colapso, atingida pela praga e por desastres naturais — ele disse. — 

A ira dos espíritos era terrível, e o Senhor do Fogo Yosor não tinha muito 

o que fazer para impedir a separação do país junto com as antigas falhas 

dos clãs. 

— Clãs? — perguntou Kyoshi. 

Dairin suspirou, percebendo que ele teria que cobrir algumas 

falhas históricas também.  

— Cada casa nobre da Nação do Fogo descende de um dos 

antigos senhores de guerra do período antes do país se unir. É por isso 

que os clãs nobres ainda possuem alguns direitos como o governo de suas 

ilhas natais e a retenção de tropas em suas moradias. Durante o reinado 

do Senhor do Fogo Yosor, os clãs mandaram seus guerreiros uns contra 

os outros, devastando o interior do país em batalhas fúteis por poder e 

recursos. Muitos historiadores, incluindo eu, acreditam que, sem a 

intervenção de Szeto, as Ilhas do Fogo teriam se separado, voltando aos 



antigos dias obscuros de Toz o Cruel e outros senhores de guerra pré-

unificação que causaram muito sofrimento ao nosso povo. 

Kyoshi estava surpresa com o quanto isso soava como a ascensão 

dos Caipiras Amarelos. Pelo que ela sabia como aldeã, a Nação do Fogo 

era um modelo de harmonia e eficiência, o oposto das políticas birrentas 

do Reino da Terra. A era de Szeto não era tão distante assim na história.  

Ela não teve que fingir interesse ou contar com Jinpa nessa última 

parte do tour. 

— O que ele fez para resolver a situação? — perguntou. 

— Ele se inscreveu para um trabalho — respondeu Dairin. — Por 

mais que, como Avatar, suas necessidades materiais seriam supridas e 

seus decretos atendidos, Szeto assumiu um posto no governo como 

ministro da corte real, tecnicamente sujeito às mesmas leis e regulações 

que qualquer outro oficial. Ele aparecia para trabalhar no Capitólio e se 

sentava em uma escrivaninha. Além disso, ele insistia que sua carreira 

avançasse na velocidade de suas conquistas em vez de passar por cima 

de seus superiores só porque era o Avatar. 

— E isso ajudou? — Kyoshi estava incrédula. 

— Acabou sendo uma estratégia brilhante — respondeu Rangi. 

— Em vez de procurar emergências por toda a nação, ele concentrou seus 

esforços em um local central e espalhou sua influência dali. Szeto era um 

excelente burocrata, contador e diplomata. E como estava trabalhando 



para a família real, não houve nenhuma divisão entre a autoridade legal 

e espiritual no país. Suas vitórias eram as vitórias do Senhor do Fogo.  

Darin assentiu, satisfeito que a juventude de hoje havia sido 

educada tão adequadamente sobre o passado de sua nação. 

— Uma vez promovido a Conselheiro-Chefe, o Avatar Szeto 

pôde acabar com as hostilidades entre as nobres casas rivais. Uma paz 

duradoura se seguiu, na qual ele continuou a servir esse país com 

dignidade e excelência.  

— Ele colocou um fim à degradação da moeda — acrescentou 

Rangi. — Isso salvou a economia do desastre iminente. 

— Um dos pergaminhos pelos quais passamos no caminho até 

aqui começou um dos primeiros programas oficiais para dar alívio aos 

plebeus em tempos de fome — explicou Jinpa. 

— E mais importante, ele manteve tudo anotado — disse Dairin. 

Ele limpou o canto do olho por força do hábito, como se fosse tivesse 

sido levado às lágrimas no passado ao pensar em Szeto e estivesse só 

checando agora. — Realmente, o Avatar Szeto era um ideal para nós 

oficiais, um exemplo brilhante dos valores da Nação do Fogo no geral. 

Eficiência, precisão, lealdade. 

Kyoshi olhou com admiração para o homem de rosto comprido 

cujo festival ela estava ali para celebrar. Ela gostava desse tal de Szeto. 

Ou dessa versão de si mesma, por assim dizer. Uma forte ética de trabalho 

e um olho para organização eram traços que ela respeitava. Talvez ela 



devesse ter focado em se comunicar com ele em vez de Yangchen com 

tanta frequência. 

Dairin graciosamente os permitiu admirar as peças de arte que os 

interessavam. Kyoshi retornou à imagem do Senhor Chaeryu. Saber mais 

sobre ele poderia ajudá-la a interagir com seu filho, o atual Senhor do 

Fogo Zoryu. 

Kyoshi tentou interpretar algumas das imagens. O tema de 

Chaeryu parecia ser vegetação. Ela podia ver sacos de arroz, uma 

recompensa de colheita. Havia um rascunho ainda a ser pintado, um 

arranjo floral detalhado com duas flores saindo do mesmo vaso. No 

recipiente, uma grande camélia- pedra sobrepujava uma pequena peônia 

alada. 

Isso era estranho. Kyoshi entendia o básico de arranjos de flores 

no estilo da Nação do Fogo, e esse tipo de coisa sem equilíbrio não 

costumava ser bem visto. Na vida real, a planta maior teria bloqueado a 

luz do sol da menor, fazendo com que ela murchasse. 

— Chanceler, — ela disse, — tenho uma pergunta sobre essas 

flores. 

Dairin tensionou de forma nada natural ao ouvir a palavra flores. 

Ele correu para seu lado com um quê de perigo, não esperando que ela 

perguntasse qualquer coisa, e encarou freneticamente os rascunhos como 

se esperasse algum tipo de revelação desgostosa. 



Ele demorou um pouco mais que Kyoshi para ver os traços, mas 

quando viu, sua reação não deixou dúvidas. O chanceler ficou pálido e 

trêmulo, e gotas de suor se acumularam em seu nariz. 

— Não fale sobre isso com ninguém além do Senhor do Fogo — 

Dairin murmurou entredentes. 

— Espere, o quê? — Kyoshi havia ouvido claramente, mas não 

entendia a convicção de vida ou morte em sua voz. 

O chanceler bateu palmas, o barulho agudo assustando Rangi e 

Jinpa, que ainda estavam olhando as outras pinturas. 

— O passeio acabou! — ele declarou. Seus olhos se moveram 

para a entrada da galeria, com medo do espaço vazio — Avatar, minhas 

desculpas por tagarelar enquanto você deve estar cansada de sua viagem. 

Vou lhe mostrar suas acomodações. Imediatamente.  

 

 

 

O chão e as paredes do quarto do Avatar no Palácio do Fogo eram 

tão recheados de antiquarias e peças de arte que poderiam ser parte de 

um pequeno museu. Durante sua estadia, Kyoshi poderia apreciar 

paisagens pintadas em cinábrio, esculturas vermelhas de pássaros cheios 

de penas, tapeçarias costuradas com fios carmim. O excesso de vermelho 



do lugar tornava difícil distanciar as coisas. O quarto em que ela iria 

dormir poderia ser tão grande quanto o andar inferior de Loongkau. 

— Parece que estou olhando direto pro sol — comentou Jinpa. 

Ele colocou as mãos contra os olhos e piscou. 

— Eu mesma demorei um pouco pra me acostumar de novo com 

tanto vermelho — disse Rangi. Ela se sentou no canto do que Kyoshi 

tinha achado que era uma enorme plataforma elevada e pulou levemente, 

o que significava que o grande quadrado com tecido vermelho grande o 

suficiente para abrigar um lei tai era a cama. — Agna Qel’a é a mesma 

coisa, mas com gelo. Você precisa de óculos especiais para andar pelas 

partes mais brilhantes ou vai ficar cego com a neve. 

A menção do norte enrijeceu o interior do corpo de Kyoshi. Era 

uma lembrança do quão longe Rangi havia viajado em busca de 

tratamento para o envenenamento de sua mãe, e um aviso sobre como as 

demandas do Avatar poderiam tomar tempo num piscar de olhos. Kyoshi 

ainda não havia estado no Polo Norte. Ela tinha sorte por Rangi não estar 

brava por ela não ter visitado. 

Ela considerou mencionar as ações estranhas de Dairin na galeria, 

mas não o fez, menos por preocupação com os desejos deles e mais 

porque ela e Rangi tinham coisas mais importantes para tratar. Kyoshi 

virou-se para Jinpa. 

— Você pode nos dar um tempo a sós? — perguntou, apontando 

para a porta. 



— Não tão rápido! — disse Rangi. — Irmão Jinpa, seu relatório. 

O monge deu um passo à frente como um recruta em seu primeiro 

dia e falou diretamente com ela, passando direto por Kyoshi. 

— Ela não tem comido direito apesar das minhas advertências. 

— Hum... — Rangi comprimiu os lábios em desaprovação. — Ela 

pode ser teimosa assim. 

— Ei! — Kyoshi exclamou. — Não falem sobre mim como se eu 

não estivesse aqui! 

Jinpa continuou a contar várias ofensas em seus dedos, puxando-

os para trás um a um.  

— Ela quase não dorme. Eu a encontro desmaiada tarde da noite 

sobre livros ou um mapa ou um manual. Ela não se dá tempo para se 

recuperar de seus machucados. E ela insiste em reagir contra relatórios 

aleatórios de violência pelo Reino da Terra em pessoa! Você sabe o quão 

difícil é gerenciar a agenda dela quando ela faz isso? 

Em todos os seus medos sobre essa visita, Kyoshi não tinha se 

preparado para esse cenário, seu assistente e sua guarda-costas se unindo 

contra ela. 

— Vocês dois têm escrito um pro outro pelas minhas costas!? 

— Só uma vez, — disse Rangi, — eu mandei uma carta ao Jinpa 

junto com seu convite. Era a única forma de saber se você realmente 

esteve cuidando de si mesma. Aparentemente, não esteve. 



— Ela não esteve — Jinpa confirmou. — Pelo contrário, na 

verdade. Se eu não soubesse, iria dizer que ela intencionalmente procura 

as situações mais perigosas para se meter sem nenhuma preocupação com 

a própria segurança! 

— Não é verdade! 

— Ah, então imagino que você tenha caído de pescoço em um 

objeto cortante por acidente? — perguntou Rangi. Uma carranca cobriu 

suas feições. — Não pense que eu não reparei em suas novas cicatrizes. 

É como se você estivesse estragando minhas partes favoritas de 

propósito! 

Jinpa limpou os olhos, a libertação o deixando emocional.  

— Ela é tão exaustiva! — ele disse contra seu punho, fungando 

um pouco. 

Rangi se levantou da cama e bateu de leve nas costas dele. 

— Eu sei. Eu sei que é. Ela é a pior. Você fez um trabalho heroico 

cuidando dela, e estou aqui pra te ajudar agora. 

— Eu sou o Avatar! — exclamou Kyoshi como um último recurso 

para se proteger de qualquer julgamento futuro. — Não uma criança 

impotente! 

O jeito que ela bateu o pé contradisse a mensagem. Rangi e Jinpa 

trocaram um olhar, como se dissessem “Tem certeza disso? Eu não.” 

A cabeça de Kyoshi doía. Ela tinha passado longos meses 

construindo barreiras em torno de si mesma, estabelecendo uma 



reputação e uma auto-imagem no Reino da Terra de alguém que não se 

deveria desafiar. Rangi precisou de menos de uma hora na Nação do Fogo 

para destruir aquelas paredes e convidar Jinpa para dentro. 

O sorriso crescente de Jinpa lhe dizia que isso era vingança, uma 

vingança gloriosa envelhecida como vinho até o momento perfeito. Isso 

era o pagamento por todas as vezes que ela havia ordenado que ele 

mudasse de assunto sobre seus machucados ou ignorado seus lembretes 

para deixar os livros de lado e descansar. Ela finalmente entendeu como 

se sentia sobre o jovem rapaz que havia estado ali em silêncio no fundo, 

cuidando dela com graça e compaixão. Ele era um espiãozinho safado. 

— Você não pode falar de mim assim! — Kyoshi esbravejou, 

apontando para Jinpa. No código daofei, ladrões eram punidos com 

relâmpagos e facas. — Eu sou sua chefe! 

— Pode ser, mas ela é claramente quem está no comando. — ele 

apontou a careca para Rangi, feliz com o novo método de gerenciamento 

do Avatar com o qual havia sido presentado. — Se gritar é o que é preciso 

para te manter saudável, então me bata com uma pena e me chame de 

galinha-porco. 

— Saia! — Kyoshi exclamou. 

Jinpa trocou mais um sorriso compreensivo com Rangi conforme 

caminhava até a porta, como se dissesse “Olhe pra ela, tentando ser dura. 

Que adorável.” 



E então, pela primeira vez em muito tempo, Kyoshi e Rangi 

estavam juntas de novo. 

 

 

 

Era como ter um desejo atendido por um espírito antes de estar 

pronta. Kyoshi sentiu a necessidade de escolher suas palavras com 

cuidado ou então o presente desapareceria. Rangi ajudou-a na escolha. 

— Como estão as coisas na mansão? — ela perguntou 

calmamente. Havia vivido lá com Kyoshi. Yokoya tinha sido seu lar 

também, até a noite em que as duas fugiram juntas na tempestade. 

— Menos ocupadas. — A mansão não era mais o lugar vibrante 

e agitado dos dias de serviçal de Kyoshi. Muitos dos servos tinham se 

demitido após o Reino da Terra encerrar as investigações no caso do 

envenenamento. Como nova chefe do estado, Kyoshi não os substituiu, 

não querendo cuidar de uma grande moradia de qualquer forma, o que 

deixava a maior parte dos corredores vazia e os jardins sem cuidado. Os 

moradores do vilarejo evitavam o lugar assombrado e o chamavam de 

lugar azarado. — A Tia Mui ainda está lá, fazendo o que pode. Não sei 

por que ela não foi embora ainda. 



— Por você. — Rangi parecia machucada e frustrada, como se 

uma ferida que devia ter se curado há muito tempo tivesse machucado 

demais. — Ela está tentando te apoiar. Kyoshi. 

Ela ia dizer algo mais sobre o assunto, mas decidiu segurar para 

outro dia. O tópico seguinte precisava de cada milímetro de espaço limpo 

antes que pudesse ser abordado. Por um momento, as duas encararam o 

mesmo detalhe de fios vermelhos no tapete. De novo, Rangi o iniciou. 

— Yun? 

Uma das promessas que Kyoshi havia feito a Rangi antes que ela 

entrasse no navio para o frio extremo do norte era que ela iria encontrar 

o amigo das duas, não importava o que fosse necessário. A declaração 

havia se perdido em lágrimas e abraços tão fortes que os ombros de 

Kyoshi doeram por dias depois. As testemunhas foram os trabalhadores 

das docas e marinheiros passando por elas no píer, resmungando e não 

prestando atenção em nada além de si mesmos. 

Mas na imensidade do Reino da Terra, a força de seu voto havia 

se dissipado. Ela logo aprendeu que sem alguma pista, era praticamente 

impossível encontrar uma única pessoa nas profundezas do maior 

continente, mesmo uma tão famosa quanto Yun havia sido. Ela não tinha 

um shírshu para rastrear seu cheiro, nem trigramas espirituais para ler sua 

localização. Perguntar aos aldeões das vilas que visitava em seus deveres 

de Avatar se eles tinham visto um Dominador de Terra em particular era 



um exercício risível. “Mão cinza? Claro, meu primo tem um problema 

de pele assim!” 

Olhando para atrás agora, suas grandes ambições haviam sido 

reduzidas a campanhas patéticas de escrita de cartas para sábios que não 

tinham nenhuma inclinação para ajudar. E por que o fariam? Lu Beifong 

não era o único que preferia acreditar que ele estava morto. 

— Achei que se pudesse descobrir como ele sobreviveu, isso 

poderia me dar uma pista — respondeu Kyoshi. — Mas cada história que 

eu encontrava de pessoas cujos corpos haviam sido tomados por espíritos 

era folclore, e nenhuma delas estava viva. Eu não tenho nenhuma 

explicação de por que ele voltou. — “Ou de por que ele mudou.” Ela 

esfregou os olhos. A dor de reviver seus fracassos tornava difícil 

enxergar. — A informação mais próxima que encontrei foi a história de 

um espírito possuindo o filho de um governador provincial durante a 

dinastia Hao. Dizia que um pássaro-dragão voou por seu corpo, mudando 

sua aparência e dando habilidades especiais a ele. 

— Essa é a resposta? — perguntou Rangi. — Talvez as pessoas 

tocadas por espíritos possam atravessar as barreiras entre o Mundo 

Espiritual e os reinos humanos mais fácil que as outras. 

— É difícil dizer. O texto não mencionava a passagem entre 

mundos. Só dizia que o garoto ganhou penas e um bico onde o dragão 

passou por ele. Yun não parecia tão diferente por fora quando o vi em 

Qinchao. Mas ele não é o mesmo de antes. Eu sei disso.  



Kyoshi queria gritar naquela câmara vermelha. Isso era o melhor 

que ela pôde fazer por seu amigo. Uma velha história e um palpite 

arriscado. Ela não conseguia fingir na frente de Rangi. Todo o peso de 

seus esforços fúteis e infrutíferos caiu sobre seus ombros.  

— Kyoshi... Você já considerou que ele pode ter seguido em 

frente? 

Ela ergueu o olhar para a pergunta de Rangi, confusa. 

— Em relação a quê? 

— A nós. — Rangi engoliu em seco, as palavras machucando-a 

enquanto as proferia — Com base no que você me contou, não acho que 

ele queira ser encontrado. — Ela ergueu uma mão para impedir o protesto 

de Kyoshi. — Pense nisso. Há muitas formas pelas quais ele poderia ter 

entrado em contato com o Avatar. Ele conhece os sábios do Reino da 

Terra. Ele poderia ter deixado uma mensagem com eles. O fato de que 

você não ouviu nada sobre ele diz muito sobre a situação. 

Kyoshi poderia acreditar que os nobres do Reino da Terra iriam 

querer enfiar a cabeça na areia quando se tratava de Yun. Mas Rangi? 

Como ela podia? 

— Você está falando em esquecê-lo — disse Kyoshi, sua 

respiração já encurtando em seu peito. — Apagá-lo, como Lu Beifong e 

os outros sábios querem fazer. 

“Como Jianzhu queria fazer.” 



— Não, Kyoshi, não estou. Estou falando em deixar nosso amigo 

voltar para nós quando ele quiser, não quando exigirmos. Quero que as 

pessoas com quem me importo possam ter um momento de paz em vez 

de ficarem obcecadas uma pela outra. Você disse que ele estava saudável 

quando o viu. Não acho que precisamos nos preocupar com a 

sobrevivência dele. Alguém tão talentoso quanto Yun pode se dar bem 

em qualquer parte do Reino da Terra. Eu arriscaria minha honra para vê-

lo reaparecer quando estiver pronto e, quando o fizer, vamos fazê-lo se 

pronunciar sobre tudo que fez. E depois... — ela declarou com a força de 

um novo voto — Você, eu e ele vamos voltar a Yokoya e comer o maior 

jantar que a Tia Mui já cozinhou. Esse devia ser o nosso plano. 

Kyoshi forçou um sorriso. Jianzhu. A casa de chá em Qinchao. 

Como Yun havia escapado das garras infernais do espírito para emergir 

novamente na luz do dia. Poderia ser possível desfazer o nó... se ainda 

estivessem lidando com seu antigo amigo. 

Os três juntos, como costumava ser antes de a identidade do 

Avatar separar o triângulo. Ela queria aqueles dias de volta, mais do que 

tudo no mundo. Mas, bem no fundo, ela temia uma verdade que o mundo 

continuava impondo a ela. Kyoshi quase nunca conseguia o que queria. 

Rangi percebeu que ela não estava sendo convincente. Ela decidiu 

mudar de abordagem, aproximando-se com uma pitada de provocação 

em seus lábios.  



— Sabe, temos algumas horas até a festa. — Sua voz se 

transformou num suspiro morno. Ela esticou a mão e passou o dedão e o 

indicador levemente sobre a lapela da túnica de Kyoshi. — Tenho uma 

ideia de como podemos tirar sua mente dos problemas até lá. 

Um sorriso bobo percorreu o rosto de Kyoshi. Ela se abaixou para 

que Rangi pudesse passar os lábios por sua orelha. 

— Treinamento de postura. — Rangi sussurrou. Seu toque nas 

roupas de Kyoshi logo se intensificou. Em um movimento, ela abriu os 

pés de Kyoshi e a forçou a dobrar os joelhos em uma articulação 

profunda. — Sabe o quão fácil foi te desequilibrar no portão? — ela 

gritou. — Você não tem praticado! Achei que pudesse confiar em você 

para não ficar mole na minha ausência, mas eu estava errada! 

— Mas... — Kyoshi balbuciou, descrente. — Achei que a gente 

ia... 

— O que fazemos sem orientação define quem somos! — Rangi 

parecia determinada a compensar os meses de exercícios que Kyoshi 

havia pulado, de um jeito ou de outro. — Vinte minutos sem parar, ou eu 

vou te mandar de volta pra estaca zero do seu treinamento! Você vai ficar 

fazendo agachamentos com os pirralhos de dez anos de idade da 

Academia! Você quer isso? Hein? 

Conforme a queimação se espalhava por suas pernas e sua lombar, 

Kyoshi pensou sobre o erro que havia sido ir até ali. Reunir-se com Rangi 



significava ter que lidar com a pessoa mais cruel e violenta que ela 

conhecia: a mestre de Dominação de Fogo do Avatar. 

— Mais baixo! — exclamou Rangi.  

  



 já se sentindo mais preparada para os 

desafios que estavam por vir. Ela tinha se tornado mais hábil em aguentar 

as várias camadas de seu figurino e podia colocá-las sem ajuda agora. Ao 

entrar no quarto, ela apertou sua faixa como se estivesse ajustando um 

escudo. 

Rangi esperava por ela em uma cadeira em forma de trono com 

muito estofado. 

— Você fez algumas mudanças — ela disse, espiando as partes 

em que as cores eram levemente diferentes do que ela se lembrava. 



— Eu ficava costurando o tecido original, mas eventualmente ele 

tomou dano demais. Escolhi alguns desenhos novos que eu gostasse e 

substituí alguns.  

Apesar da má reputação de Kyoshi, os melhores costureiros de Ba 

Sing Se haviam se atropelado pela chance de vestir o Avatar. Propaganda 

grátis ainda era propaganda grátis. 

Conforme observava Kyoshi, o olhar de Rangi recaiu sobre um 

detalhe que a fez franzir o cenho.  

— Você manteve a malha de ferro, entretanto. Deixou mais 

pesada. 

O comentário vinha carregado. Kyoshi podia sentir os 

pensamentos que passavam pela cabeça de Rangi. “Em que tipo de perigo 

você tem se colocado sem mim?” Ela tentou dizer alguma coisa que 

diminuísse a preocupação da amiga.  

— Segurança em primeiro lugar? 

Rangi suspirou. 

— Kyoshi, é mais que isso. Você é a convidada de honra essa 

noite. Você poderia ter usado as melhores vestes do mundo, e em vez 

disso escolhe as mesmas roupas em que você luta. É uma recepção 

pequena e informal com só alguns convidados pessoais do Senhor do 

Fogo Zoryu. Você não vai pra batalha. Não precisa estar sempre em 

guerra. 



Kyoshi se lembrava da última vez que havia se deixado relaxar 

completamente sem preocupações. Ela conseguia reviver cada detalhe 

fácil demais. 

Era uma tarde ensolarada na Vila Zigan, ainda mais iluminada 

pelo fato de terem sobrevivido e destruído a ameaça dos Caipiras 

Amarelos. Suas mãos curadas cheiravam levemente ao emplasto de 

ervas. Kyoshi andava pela rua ao lado de Rangi. 

E Lek. 

Ela costumava se perguntar sobre como Rangi se sentia sobre 

aqueles dias, se o tempo delas com a Companhia Ópera Voadora tinha 

sido real ou só um manto que seria jogado de lado no caminho rumo a 

um caminho decente de Avatar. Será que Rangi mencionaria os outros 

professores de dominação de Kyoshi durante a festa? Será que seus 

saques na cidade daofei de Hujiang, o ataque ilícito à mansão do 

Governador Te, seriam uma história divertida? Ou Rangi fingiria que a 

gangue delas nunca existiu? Aquela jornada realmente não havia durado 

muito no esquema das coisas.  

Kyoshi limpou a garganta de uma amargura corrosiva. 

— Imagino que você não vá me deixar usar as braçadeiras então. 

— É claro que não. Vamos te arranjar algumas luvas se você 

quiser, mas nesse país as suas mãos não são algo de surpreender. Metade 

dos convidados de hoje tem cicatrizes de duelo escondidas sob suas 

roupas. 



— Você não tem. 

A pele de Rangi era lisa em todos os lugares que Kyoshi havia 

tido a sorte de ver. Rangi riu. 

— Isso é porque eu não perco duelos. — Ela se levantou da 

cadeira e rodopiou, girando seu vestido para que pudesse checar a si 

mesma de todos os lados.  

Rangi usava um vestido formal de seda que lhe dava a aparência 

elegante e arrumada de estame emergindo de uma flor de pétalas 

vermelho-sangue. Ela parecia mais adorável que um jardim depois de 

uma chuva rápida.  

— Eu sei que parece superficial e um desperdício, — ela 

continuou, — mas as aparências importam aqui no palácio. Nobres da 

Nação do Fogo se vestem para representar seus clãs e hierarquias. Nossos 

colegas percebem nossas menores escolhas e lhes dão significados e 

intenções a elas. — Ela amaciou a saia de Kyoshi. — Nos confins do 

Reino da Terra, ninguém estava nos observando. É por isso que nos 

safamos de todas as coisas erradas que fizemos. Aqui na Nação do Fogo, 

todos estão te observando. Quero que se lembre disso. Todos. Estão. 

Observando. 

O estômago de Kyoshi se revirou com o estresse acumulado. 

— Então não é como ir pra batalha — ela disse. — É pior. 

Rangi não discordou.  



— Suas roupas vão passar dessa vez, mas conforma as 

comemorações continuam, você deveria escolher algo diferente. E nem 

preciso dizer, mas sem pintura de rosto durante o feriado. — Kyoshi ia 

protestar, mas Rangi a cutucou no peito — A pintura é para missões com 

seus irmãos e irmãs jurados — ela sussurrou, os olhos brilhando com as 

lembranças. — Não para se misturar com homens de lei e pessoas de 

cabeça quadrada que não entendem o Código. 

Kyoshi a encarou. Então, lenta e deliberadamente, envolveu a 

garota menor em um abraço e beijou sua testa. Rangi apertou suas costas 

com força.  

Não devia ter tido nenhuma dúvida na mente de Kyoshi. A 

Dominadora de Fogo não havia aceitado seus votos oficialmente, mas os 

membros da Companhia Ópera Voadora eram seus amigos também. E os 

amigos de Rangi eram tão sagrados quanto sua honra para ela. Kyoshi 

tinha passado tanto tempo sem seu cerne que quase esqueceu como era. 

Rangi a tornava humana de novo, equilibrada e completa. 

— É melhor aproveitar agora — Rangi murmurou quando Kyoshi 

encostou os lábios no dela. — Quando estivermos em público, você não 

pode tocar minha cabeça ou meu rosto ou meu cabelo. 

Mas aquelas eram todas as partes favoritas de Kyoshi. 

— Sério? Você sempre deixou. 

Rangi se afastou de Kyoshi e arrumou seu acessório de cabelo. 



— Isso é porque no Reino da Terra não importava, mas aqui, tocar 

a cabeça de alguém fora de sua família mais próxima é um dos gestos 

mais desrespeitosos que se pode imaginar. É melhor evitar tocar em 

qualquer pessoa no geral, mesmo eu. Odeio isso tanto quanto você, mas 

agora que estamos realmente dentro dos portões do palácio, temos que 

mostrar decoro. — Ela encarou Kyoshi com suspeita, tendo recebido 

muitos beijos na testa por sua diferença de altura. — Eu falo sério. Mãos 

longe do pescoço pra cima. 

— Entendi, entendi! 

Uma batida veio do lado de fora. 

— Avatar, Madame Rangi, é hora de ir — chamou Jinpa. Por seu 

tom medido, era óbvio que estava tentando dar a elas o máximo de espaço 

possível. Elas se uniram a ele no corredor. 

O monge havia escolhido uma versão das vestes tradicionais dos 

Nômades do Ar que ficava presa em um ombro e deixava o outro livre. 

Seu braço e o lado do dorso estavam expostos até a cintura, revelando 

uma quantidade surpreendente de músculos no jovem magricela.  

— Que foi? — Jinpa perguntou frente ao silêncio delas. — Muito 

pastoral? 

Rangi deu de ombros. 

— As pessoas geralmente não andam sem camisa no palácio real, 

mas deve haver exceções para vestes nacionais. Não tem problema. 



Kyoshi estava feliz que seus leques haviam escapado dos 

comentários. Eles descansavam em sua faixa, podendo se passar por um 

acessório de moda a não ser que ela esbarrasse em alguém com o peso 

deles. Era irônico que a princípio ela os havia achado menos úteis do que 

uma lâmina. Ela precisava do conforto que eles proviam, dada a difícil 

tarefa à frente. 

Ela exalou entre os dentes cerrados. 

— Certo. Vamos conhecer o Senhor do Fogo. 

 

 

 

— Vocês dois não valem nada — Kyoshi sussurrou, fazendo seu 

melhor para dirigir sua raiva igualmente a Rangi e Jinpa, que se 

ajoelhavam de cada lado dela. — Os dois estão demitidos. 

— O Senhor Zoryu prometeu que seriam de vinte a trinta pessoas 

no máximo! — Rangi disse, entre um sorriso forçado. — Uma pequena 

reunião! 

— Isso parece uma pequena reunião pra você? 

Mais de quinhentos pares de olhos dourados encararam o Avatar 

e seus acompanhantes conforme eles subiram em uma plataforma elevada 

que havia sido montada numa velocidade inacreditável da mesma forma 

que os jardins vazios que haviam observado de cima nas costas de 



Yinyong. Parecia que toda a nobreza da Nação do Fogo estava presente, 

prestando atenção, observando Kyoshi como seu único objetivo. 

Em uma fileira ao lado, percussionistas berravam sobre o som das 

baquetas trovejando contra tambores do tamanho de tonéis de vinho. 

Tocadores de ehru tocavam seus instrumentos com tanta ferocidade que 

uma pilha de arcos destruídos se formava atrás deles. Eles jogavam os 

efeitos colaterais de suas performances por cima dos ombros e pegavam 

novos dos estoques próximos sem perder uma batida. A velocidade e a 

intensidade marcial da música contrastavam com a imobilidade calma, 

quase meditativa, dos ouvintes. Kyoshi não saberia dizer se eles estavam 

gostando se não fosse pelos discretos acenos de aprovação que pegava de 

ou outro membro da corte mais próxima a ela.  

Ela deveria saber que tinha algo de errado desde o começo. O 

Chanceler Dairin os havia emboscado do lado de fora da sala e os levado 

por uma série de passagens secretas, explicando que havia tido uma 

mudança de última hora nos planos. Agora aqui estavam, ficando surdos 

e honrados na mesma medida. 

Tendo trabalhado em alguns grandes eventos como serva, Kyoshi 

sabia que os anfitriões só faziam coisas assim quando tinham algo para 

provar. Mas não havia nada com o que o Senhor do Fogo tivesse que se 

sentir inseguro, a não ser que ele pensasse que ela estava avaliando o 

quão majestosamente a trataria. Ela iria deixar claro para o Senhor Zoryu 



que esse tipo de recepção era desnecessária, se ela sequer chegasse ao 

lado dele. 

Naquele momento, o Senhor do Fogo estava muito longe, do 

outro lado do mar de nobres, aninhado em uma plataforma que imitada a 

de Kyoshi. Na distância, ela só podia distinguir as pontas pretas e 

douradas da armadura real que ele usava sobre as vestes e alguns dos 

detalhes mais proeminente. Ela conseguia dizer que o Senhor do Fogo 

era um homem jovem de queixo pontudo e testa grande, e era 

basicamente isso por enquanto. Forçar a vista para ver mais detalhes teria 

sido rude e detectável por todos os presentes.  

Para deixar as coisas mais desconfortáveis, Lu Beifong estava ali, 

de todas as pessoas no mundo. O velho estava sentado perto da ponta da 

plateia em um banquinho dobrável. Estava cercado de um pequeno grupo 

de sábios do Reino da Terra. Com base nos rostos que ela reconhecia, 

eles pareciam ter sido escolhidos simplesmente com base em quem 

gostava menos de Kyoshi. 

— Sinto muito, Avatar — disse Jinpa. Ele se mexeu sobre os 

joelhos, desacostumado com a posição, comparada com a forma que os 

Nômades do Ar se sentavam de pernas cruzadas para meditar. — 

Nenhuma das minhas fontes indicava que haveria uma delegação do 

Reino da Terra. Vou tentar impedi-los de te perturbar com pedidos fúteis. 

A performance terminou em uma interrupção brusca, os músicos 

gritando a plenos pulmões por uma última vez em harmonia. Os que 



estavam sentados ficaram em pé num salto, os braços abertos, e os 

percussionistas ergueram as baquetas sobre as cabeças como bandeiras 

de vitória. Eles posaram por um momento, respirando fortemente. 

A multidão respondeu com um aplauso educado que se encerrou 

de forma igualmente abrupta. Se os intérpretes ficaram desapontados 

com a resposta muda, eles não demonstraram. Começaram a guardar os 

instrumentos sem nenhuma palavra enquanto os nobres se voltavam uns 

para os outros. A música estridente foi trocada pelos murmúrios de 

conversas delicadas.  

— Acabou? — perguntou Kyoshi e suas palavras de repente 

soaram muito altas. Ela olhou para trás e viu Dairin sinalizando para que 

os três descessem da plataforma. Eles se juntaram ao chanceler no piso 

térreo. — O que acontece agora? 

— De acordo com a etiqueta de uma festa de jardim, agora você... 

se mistura com os outros em direção ao Senhor do Fogo — Dairin 

explicou, tão tenso quanto a Tia Mui ficava antes de um banquete. Seu 

bigode balançava no rosto. — Ele fará o mesmo com você. Isso permite 

que vocês se encontrem como iguais, tão perfeitamente quanto duas 

folhas flutuando na superfície de um lago. Esse método de recepção é 

uma das maiores honras que a família real pode fornecer a um visitante. 

Vai além do meu cargo ficar ao seu lado. 

— Ok — disse Kyoshi. O objetivo era bem direto. — Ir falar com 

o Senhor do Fogo. Entendi. 



— Não! — Rangi exclamou, sabendo o que Kyoshi estava 

pensando. — Você não pode ir direto ao Senhor Zoryu, vai ser rude com 

os outros convidados. 

Atrás da plataforma, ela ajustou descuidadamente as lapelas e a 

faixa de Kyoshi, tirando fiapos e pólen do tecido. 

— Então eu tenho que conversar com todo mundo com quem eu 

esbarrar? 

— Não! Só algumas pessoas aqui têm status o suficiente pra falar 

na sua presença.  

Kyoshi estava ficando desesperada. 

— Como eu vou saber quem são? 

— Aqueles que têm direito de se aproximar do Avatar sozinhos 

vão apresentar os que não têm — explicou Rangi. — Lembre-se, na 

Nação do Fogo, os de posição mais alta introduzem os de posições mais 

baixas. A introdução é o momento decisivo para definir o tom do resto 

da conversa. — Ela viu a ansiedade no rosto de Kyoshi. — Você pode se 

dirigir a quem quiser sem aviso, até e incluindo o Senhor do Fogo. Ser 

cumprimentado pelo Avatar em pessoa é uma grande benção. Mas eu 

realmente recomendo que você guarde essa honra para o Senhor Zoryu. 

Jinpa e eu estaremos do seu lado, mas não necessariamente podermos 

falar, a não ser que a situação permita. 

Era tanta coisa para lembrar. 

— Eu vou morrer aqui, não vou? — Kyoshi resmungo. 



— Não se preocupe, Avatar — disse Jinpa. Ele deu um passo à 

frente e ajeitou os ombros. — Eu falhei uma vez como seu acompanhante. 

Não vai acontecer de novo. 

 

 

 

Apesar de sua bravura, Jinpa foi o primeiro a cair. Conforme 

entraram na multidão, um círculo de mensageiros interessados em 

conhecer um Nômade do Ar pela primeira vez rapidamente o isolou do 

grupo. Aparentemente, falar com um Dominador de Ar não era problema 

para a maior parte dos convidados. 

Elas tiveram que deixá-lo para trás, tentando responder perguntas 

sobre o Templo do Ar do Oeste e sua arquitetura invertida fora do normal. 

Kyoshi assumiu que ele estava improvisando muitos dos detalhes 

internos, já que o Templo do Oeste só tinha freiras.  

Seu status exaltado de Avatar impedia que as pessoas se 

aproximassem, mas não que a analisassem. A corte teve o cuidado de 

deixar uma quantidade respeitável de espaço físico, criando uma pequena 

bolha que se movia com Kyoshi e Rangi no centro, o que só tornava os 

olhares sobre taças, as espiadas de lado e as pausas em conversas 

enquanto elas passavam mais óbvias. 



Era realmente incômodo. Kyoshi sentiu seu pulso acelerar, a 

tentativa de focar em jing neutro falhando. Ela teve que se distrair 

observando-os de voltar, fazendo anotações mentais da mesma forma que 

fazia em suas patrulhas em territórios perigosos. 

Era a primeira vez que ela via tantos cidadãos da Nação do Fogo 

de postos altos em um único lugar. A nobreza desse país gostava mais de 

vestes sem graça do que seus equivalentes no Reino da Terra, escolhendo 

padrões vermelhos sobre tecidos vermelhos para seus robes e vestidos. A 

expansão larga de seus adereços de ombro parecia a forma mais comum 

de expressas suas associações. Ela podia ver sigilos geométricos sutis nas 

camadas de tecido, ou detalhes simples de flores nativas ou animais. 

Uma imagem particular que ela notou de novo e de novo foi a 

camélia-pedra, em pequenos grupos ou grandes designs assimétricos ou 

usada como um broche delicado. Uma boa parte dos convidados usava 

alguma forma dela, sendo de longe o maior grupo. Ao perceber que 

estava em menor número perto de uma facção em particular, os pelos na 

nuca de Kyoshi se eriçaram antes que ela descartasse a preocupação. Ela 

estava entre os nobres da Nação do Fogo, não em um beco sem saída 

pronta para ser atacada pelos homens da Tríade. A flore deveria ter 

alguma relação com o antigo Chaeryu, como ela havia visto na galeria, e 

os convidados da festa a usavam em respeito. 

Servos passavam por eles tão leves quanto nuvens, oferecendo 

parcelas de comida tão apimentadas que os cheiros quase fizeram Kyoshi 



espirrar. Havia ensopados de rabo de hipopótamo-boi, rolinhos de 

kumquat do oceano e lascas de peixes de todos os tipos, de águas 

próximas das ilhas e de rios tão distantes que teriam que ter ido para lá 

embrulhados em gelo. 

Kyoshi se recusou a comer pelo estresse. Isso era o quanto ela 

havia mudado desde se tornar o Avatar. Recusar comida. A Kyoshi mais 

nova a teria socado no nariz por isso. 

Rangi observou alguns pratos passarem. 

— Que estranho – comentou ela. “Que estranho” agora era o lema 

oficial da viagem.  

— O quê? — perguntou Kyoshi. 

— Não têm cogumelos de caule narigudo. É um prato típico do 

Festival de Szeto. Os cogumelos crescem em plantações lotadas de grãos, 

então são um símbolo de uma boa colheita. Eu não os vejo em nenhum 

lugar. 

— E daí? 

Rangi virou-se para ela com a máxima urgência. 

— Kyoshi, esse é o palácio real. Se nós não os temos, ninguém 

no país tem. Isso não é um bom sinal para o feriado. 

O beicinho que ela estava fazendo o possível para esconder era 

adorável. Rangi sempre tentava tanto esconder suas fraquezas, como se 

“gostar de certas coisas” não fosse profissional. Saber que ela tinha um 

fraco por um lanche em particular fez Kyoshi querer apertá-la. Na 



próxima vez que visitassem Yokoya, ela pediria aos ajudantes de cozinha 

que sobraram para encontrar alguns caules narigudos e cozinhá-los da 

forma que se fazia na Nação do Fogo. 

— Avatar! — alguém grasnou de algum lugar próximo à barriga 

de Kyoshi. Ela olhou para baixo e viu Lu Beifong fazendo uma 

reverência curta. Por mais que a idade lhe garantisse um lugar do outro 

lado da multidão durante o concerto, ele havia aparecido na frente dela 

como se tivesse roubado os segredos da técnica de “levantar poeira” da 

Companhia Ópera Voadora. O velho provavelmente queria uma 

transação. Só negócios poderiam deixá-lo positivamente energético.  

— Mestre Beifong — disse Kyoshi. Ela acenou levemente com a 

cabeça. Lu tinha uma posição tão alta na hierarquia do Reino da Terra 

quanto qualquer pessoa poderia conseguir sem ser um rei, então esse 

encontro provavelmente estava dentro das regras de decoro. — É... bom 

vê-lo. Como estão seus netos? 

Um enorme símbolo de javali voador havia sido costurado nas 

vestes de Lu em uma tentativa de se adequar aos costumes dos clãs da 

Nação do Fogo, mas não era de muito bom gosto. Com seus dedos 

ossudos, Lu pegou um fiapo de seda solto na costura do animal e o olhou 

com desconfiança. Em algum lugar, um costureiro iria perder o emprego. 

— Numerosos e promissores — ele disse, jogando o fiapo no 

chão. — O que eu não daria para um líder talentoso nascer na minha 

família, ou uma criança com a cabeça boa pra números. Eu aceitaria até 



um Dominador de Terra meia-boca a essa altura. Do jeito que as coisas 

estão indo, os Beifong estão em risco de cair em esquecimento. 

— Se essas crianças servissem as necessidades de seus pais — 

disse Kyoshi, as palavras saindo como vidro por seus dentes. Lu e os 

outros sábios sabiam que ela era órfã e ficavam contentes em parar por 

aí. A batida do dedão de Rangi na parte de trás de seu pé avisou Kyoshi 

que ela provavelmente estava ficando vermelha e entregando sua raiva. 

“É por isso que eu preciso da maquiagem,” ela pensou. 

— Bem colocado — disse Lu. Ele gesticulou para outro homem 

do Reino da Terra a seu lado. Era uma pessoa mais jovem, em seus 

quarenta anos, e obviamente tinha tentado coordenar sua roupa verde e 

amarela para combinar com a de Lu. — Esse é o Governador Shing da 

Província de Gintong. 

O companheiro de Lu do Reino da Terra não se importou com as 

casualidades. Ele se aproximou impacientemente, quase derrubando de 

um garçom que tentava servir pequenos recipientes com vinho de ameixa. 

— Avatar, tenho um problema. A informação falsa que você espalhou 

por meu povo durante sua última visita às minhas terras prejudicou o 

trabalho da lei e da ordem. 

Kyoshi percebeu a forma como os olhos de Lu se agitaram. “Bons 

líderes não agitam a panela. Eles não causam perturbações.” O velho 

sábio valorizava estabilidade acima de tudo, e várias das escapadas de 



Kyoshi no Reino da Terra não se encaixavam no que ele definia como 

boa conduta para um Avatar.  

Kyoshi passou por suas notas mentais. A Província de Gintong 

era próxima de Si Wong, uma terra poeirenta que era relativamente 

improdutiva e difícil de abrigar plantações. Mas não significava que 

alguém não poderia tentar explorá-la.  

— Ah, — ela disse, — Governador Shing. Agora me lembro. 

Você estava comprando terras a preços ridículos de plebeus que não 

podiam cultivar suas fazendas por causa de ataques daofei, forçando-os 

a servi-lo como trabalhadores forçados nas fazendas que costumavam ser 

deles. 

A exatidão dos termos surpreendeu o homem mais velho. Ela não 

deveria dizer fatos tão desagradáveis em voz alta em uma companhia 

educada. Ela deveria se referir a eles, dançar em torno do assunto, cutucá-

los como um filhote de pássaro. 

— Hum, — Lu murmurou, — isso é um pouco diferente da forma 

como você me contou a história, Shing. Você disse que estava pagando 

uma boa quantia pra manter suas terras livres de bandidos. 

— Eu dei um jeito nos daofei na região — disse Kyoshi. — E uma 

vez que terminei o serviço, eu disse aos fazendeiros que considerava a 

posse das terras revertidas de volta a como eram antes que os Garras 

Esmeralda pusessem os pés em Gintong. Eu resolvi tanto o problema 

quanto o que veio depois. 



— Eu tinha contratos daquelas terras! — exclamou Shing. — Eu 

as comprei legalmente! Tenho a documentação! 

Kyoshi pensou por um momento. Seria aqui que um antigo Avatar 

com habilidades de diplomacia como Szeto ou Yangchen poderia 

oferecer algo em retorno para acalmar os temperamentos e manter as 

reputações. Mas ela não conseguia pensar em uma compensação 

adequada. Por que exatamente Shing, um homem poderoso, merecia 

explorar a catástrofe e se tornar mais ricos às custas de seus cidadãos? 

As palavras marcharam para seus lábios com facilidade. 

— Bom, Governador, se você valoriza tanto os acordos, posso te 

mandar a conta do serviço de pacificação da sua província. Dados os 

resultados, os custos seriam o equivalente aos suprimentos e a salários de 

um exército de tamanho mediano. Eu precisaria do pagamento 

imediatamente, em parcela única. 

Atrás dela, Kyoshi ouviu o barulho nasal de Rangi tentando 

desesperadamente não rir. Shing parecia precisar sugar um sapo da 

floresta. 

— Essas são táticas de um chantagista urbano! — ele exclamou. 

— Quando disseram que você era uma criminosa, eu não acredito nos 

rumores, mas claramente... 

— Shin! — Lu interrompeu. — Cuidado com o como fala com o 

Avatar. Não estamos na nossa terra. 



O Governador de Gintong murchou com a rebatida de Lu. Houve 

uma pausa desconfortável. A multidão mais próxima observava com uma 

alegria mal disfarçada o povo barulhento do Reino da Terra que se 

enfrentava. 

Lu suspirou e balançou a cabeça. Seu pressentimento parecia ter 

tomado um caminho mais tortuoso.  

— Parece que terei que me retirar cedo das festividades — ele 

disse. — Ossos velhos e tal. Foi um prazer, pessoal. 

Ele se esgueirou de volta para a entrada do palácio. Shing o seguiu 

alguns passos atrás, de alguma forma parecendo bem mais velho que o 

senhor idoso. Kyoshi poderia facilmente ver Lu cortando Shing do 

círculo de influência dos Beifong depois daquela noite, não por alguma 

obrigação moral, mas por ser um investimento ruim que havia ficado do 

lado errado do Avatar e envergonhado o Reino da Terra fora de suas 

fronteiras. Ela podia muito bem ter acabado com a carreira toda do 

homem.  

Assim que as duas ficaram sozinhas de novo, Rangi limpou a 

garganta e se inclinou na direção dela. 

— Por mais que eu ame ver você botar fogo verbalmente nas 

pessoas, tome mais cuidado. Aquela mesma conversa entre dois Cidadãos 

do Fogo poderia ter terminado num Agni Kai. 

Kyoshi sabia que ela não estava brincando. A Companhia Ópera 

Voadora costumava provocar a impiedade de Rangi com honra e outros 



valores da Nação do Fogo quando ela era a única Dominadora de Fogo 

em centenas de quilômetros. Aqui, Kyoshi e Shing eram os deslocados. 

A atmosfera sufocante tornava fácil acreditar que nenhuma interação era 

pequena demais para significar algo. 

— Isso não é um jogo — Rangi a lembrou. — É uma festa de 

jardim. Há riscos.  

— Eu farei melhor na próxima — disse Kyoshi. 

— Ótimo — Rangi se recompôs. — Porque aí vem a minha mãe. 

  



 foi procedida de uma agitação na 

aglomeração mais próxima. Nobres de posições mais baixas abriram 

caminho para a mulher que havia ensinado suas filhas passar. Alguns 

deles até lhe lançaram cumprimentos rígidos, um lembrete de que a mãe 

de Rangi também havia sido uma comandante militar de cargo alto em 

certo momento. Ela retribuiu os gestos com olhares e acenos de cabeça. 

Kyoshi engoliu em seco. Mesmo sem as complicações do início 

de sua jornada como Avatar, esse era um reencontro com uma pessoa 

moldada desde o início para julgar e abater os indignos de sua presença.  



Hei-Ran se aproximou devagar, usando uma bengala para ajudar 

seus passos. Ela não tinha se importado em se vestir de maneira refinada. 

O uniforme padrão de desfile que usava ressaltava a intencionalidade de 

seus movimentos. Seu cabelo um dia preto sólido agora estava marcado 

com fios que tinham se tornado cinzas e rijos.  

Ela parecia mais velha. O que significava finalmente parecer a 

mãe de Rangi, não sua irmã gêmea. A chama em seus olhos ainda estava 

lá, tão clara e perfurante quanto sempre fora. 

Kyoshi se curvou, mesmo que apenas para desviar do olhar da 

mulher por um momento. 

— Fico grata por vê-la melhor de saúde, Diretora — ela disse. 

— Um pouco surpresa, me parece? — perguntou Hei-Ran. 

Kyoshi tensionou. Ela tinha mostrado a expressão errada. Mais uma vez, 

era por isso que precisava da maquiagem, para esconder as nuances das 

expressões que não podia controlar. Hei-Ran se livrou do próprio 

comentário. — Não precisa fingir. Eu mesma não acredito que estou de 

pé de novo. Eles são milagrosos, os curandeiros da Tribo da Água. — Ela 

suspirou descontente. — Eu mal posso dominar o fogo agora, entretanto. 

É como ser uma criança de novo, ter que aprender o básico e recuperar 

minha força. Uma punição adequada, considerando tudo que fiz com Yun 

e você.  



Kyoshi hesitou. Uma professora de dominação de fogo do calibre 

de Hei-Ran perder suas habilidades parecia uma perda trágica para o 

mundo todo. 

— Eu ainda não descobri quem foi o responsável por esse crime 

— disse Kyoshi. Na opinião dela, os inspetores oficiais haviam largado 

o caso prematuramente. Eles não encontraram nenhum relato ou 

mensagem que explicasse por que tantos membros influentes do Reino 

da Terra havia se reunido em Yokoya naquele dia, mas a situação era 

suspeita. — Mas eu juro, não vou deixar passar. 

A dor transpareceu no rosto de Hei-Ran. 

— Kyoshi, foi ele. Foi o Jianzhu. 

Demorou um pouco para a represa desabar. O antigo ódio de 

Kyoshi, parado há muito tempo, transbordou pelas beiradas novamente. 

Ela se virou para Rangi, que lhe deu um aceno de cabeça sombrio.  

— As vítimas de Yokoya eram seus inimigos que estavam lá para 

destituí-lo do título de mestre do Avatar — explicou Hei-Ran. Sua voz 

estava fraca e rouca. — Ele pegou a mim e a si mesmo na tentativa. Quer 

tenha sido por descuido ou para não levantar suspeitas, nunca saberemos. 

 Kyoshi fechou os olhos e apertou a ponta de um de seus leques. 

Demorou tanto para que os fios de erros e atos monstruosos parassem de 

se estender para o futuro, só para se amarrarem uma na outra e acabarem. 

Talvez nunca tivessem acabado.  



Um novo padrão estava pendurado fora de alcance, um no qual 

Kelsang estava vivo, Hei-Ran nunca havia sido envenenada e Lek estava 

de birra em uma casa de chá decadente na Baía Camaleão, sonhando com 

um bisão.  

— Sinto muito — disse Kyoshi. — Se eu tivesse conseguido 

produzir fogo quando você me testou...  

Relembrar seu fracasso passado na frente de Hei-Ran machucava 

ainda mais, considerando o quanto Kyoshi gostava do ato de dominar 

fogo ultimamente. As chamas vinham facilmente agora quando ela 

dançava com o elemento nativo de Rangi, mas ela tinha sido tão fraca 

antes. Kyoshi pensava com frequência na bolinha de algodão que havia 

falhado em acender. Algumas vezes, aquilo a deixava em lágrimas, o que 

poderia ter sido salvo se não fosse pela fraqueza dela. 

— Sinto muito — ela repetiu. 

Hei-Ran riu, um latido curto e ríspido. 

— Você sente muito. Você está se desculpando comigo. — A 

indomável ex-comandante começou a tremer. Ela pressionou os dedos 

tão forte contra os olhos que parecia que ela estava tentando arrancá-los. 

Rangi estava a seu lado em um instante, estabilizando-a. 

Os observadores estavam tão surpresos quanto Kyoshi pela 

demonstração de emoções. Mas Hei-Ran se recompôs antes que pudesse 

derramar alguma lágrima. Kyoshi tinha uma sensação de que essa era a 

maior extensão da vulnerabilidade da mulher. 



— Kyoshi, eu é que devo pedir desculpas — Hei-Ran declarou 

com nenhuma falha em sua voz. — Sinto muito pelo que fiz a você. E 

pelo que permiti que Jianzhu fizesse com você e Yun. Eu poderia ter 

acabado com o que estava acontecendo. Eu poderia ter visto as coisas 

claramente se quisesse. Eu jamais poderei consertar isso. 

Kyoshi olhou para a mão de Rangi no cotovelo de sua mãe. Era 

um pequeno gesto, o toque mais leve, mas fez Kyoshi pensar na forma 

que ela havia colocado os braços ao redor de Kelsang uma vez, enquanto 

ele chorava sobre um iceberg por seus erros. Era difícil dizer, 

considerando suas expressões duras e inquebráveis, mas aqui estava uma 

mulher destruída pela culpa, sendo confortada e apoiada por sua filha 

amorosa. 

— Sua recuperação é um bom começo — disse Kyoshi. Hei-Ran 

olhou para ela, confusa. — Rumo ao débito que você tem comigo. O que 

eu exijo de você, Diretora, é que continue com boa saúde. Não vou aceitar 

menos do que é de meu direito. 

— Kyoshi, isso não é hora para piadas. 

— Ela não está brincando, mãe. — O sorriso de Rangi 

transbordava de amor pelas duas. — Ela só é assim. Agora engula seu 

orgulho e aceite a ordem do Avatar. 

Hei-Ran riu novamente, por mais que não houvesse nenhuma 

alegria no som. Ela tocou a mão da filha. 



— Estou bem. Vá encontrar Sifu Atuat. Preciso de um momento 

a sós com a Kyoshi. 

Rangi juntou os calcanhares e saiu para buscar quem quer que 

fosse Atuat. Hei-Ran se aproximou e encarou Kyoshi de cima. Como ela 

conseguiu fazer isso de sua altura mais baixa era um mistério. 

— Kyoshi, quero que saiba algo — ela disse. A voz de Hei-Ran 

perdeu o que tinha de emoção anteriormente e se tornou um sussurro frio 

e inabalável, simplesmente medindo e reportando as dimensões da 

verdade. — Eu o mataria. Eu o mataria pelo que fez a você, e Kelsang, e 

Yun, e à minha filha. Quero que saiba disso, Kyoshi. Quero que acredite 

nisso. Se ele estivesse aqui, nesse momento, eu mataria Jianzhu na frente 

de toda essa plateia.  

O espaço entre Kyoshi e Hei-Ran havia mudado como aço sendo 

fundido, endurecendo em um design antigo e bem pensado. Sua 

verdadeira reconciliação com a mãe de Rangi estava aqui, não em 

desculpas públicas chorosas. 

— Eu também. 

— Boa garota. — Hei-Ran olhou na direção que sua filha havia 

ido. — Rangi... no fim das contas, ela é bondosa. Nenhuma quantidade 

de sofrimento ou dificuldade vai mudar isso nela. O que significa que há 

lugares aos quais ela nunca pode ir, lugares que estão barrados para ela. 

Você talvez tenha que visitá-los em seu lugar, para proteger a ela e aos 

outros. 



Kyoshi ainda tinha dificuldade com as atitudes que tomava como 

Avatar em defesa do equilíbrio e da paz no mundo. Mas proteger Rangi 

era uma questão que a transformava e um ser diferente, pequeno como 

um rato e voraz o suficiente para viver dentro de uma sombra fina. Ela 

escolheu suas palavras com cuidado para Hei-Ran, preenchendo os 

limites dos quais ela tinha certeza. 

— Eu sei exatamente o que fazer com qualquer um que 

machucasse sua filha. 

Os lábios de Hei-Ran se transformaram em uma linha fina. 

Kyoshi já sabia que isso era o mais próximo de um sorriso de aprovação 

imediata que a mulher já havia dado. Elas se encararam em um acordo 

mútuo. 

O silêncio foi quebrado por alguém que esbarrou acidentalmente 

no cotovelo de Kyoshi. 

— Eu não conseguia lembrar se você gostava de vinho de amora 

ou licor de sorgo — uma mulher pequena e perspicaz em vestes azuis 

disse a Hei-Ran num tom alto e estridente. Ela carregava uma taça em 

cada mão, ameaçando derrubar os conteúdos de cores diferentes. — 

Então trouxe os dois. 

Rangi a alcançou como se estivesse perseguindo a mulher da 

Tribo da Àgua pela multidão em vez de buscando-a. 

— Kyoshi, essa é a Sifu Atuat — ela disse. — A Sifu Atuat é a 

melhor das curandeiras do Norte. Ela cuidou pessoalmente da 



recuperação da minha mãe. Nós a trouxemos aqui como convidada de 

honra em agradecimento. Enquanto estiver aqui, ela é parte da nossa 

família.  

Hei-Ran empurrou as tais taças para longe de seu rosto. 

— E ainda sou sua paciente, Atuat. Eu não devia estar bebendo. 

Os outros médicos disseram que iria atrasar minha recuperação. 

— Os outros médicos são covardes — respondeu Atuat. — Se 

suas entranhas começarem a cair, eu posso simplesmente te trazer de 

volta à vida como fiz antes. — Ela se virou para Kyoshi, reconhecendo o 

Avatar pela primeira vez. — Eu sou habilidosa nesse nível — ela disse, 

solenemente. Era de suma importância que Kyoshi entendesse os fatos. 

— Quando a diretora aqui chegou no meu hospital, ela era praticamente 

um cadáver enrolado em bandagens vermelhas. Para salvá-la, eu afanei a 

própria Morte. 

Kyoshi teve que checar se a médica já não estava bêbada. Não 

estava. Ela só... era assim.  

— Você deve ser uma das melhores dominadoras do mundo, 

então, independente do elemento — disse o Avatar. 

Atuat manteve um dedo erguido enquanto bebia uma das taças 

que havia trazido para Hei-Ran. 

— Eu sou — ela disse assim que terminou. — Sabe como as 

mulheres em Agna Qel’a não podem aprender dominação de água 

voltada para luta? — Kyoshi não sabia disso em relação à capital da Tribo 



da Água do Norte, mas não importava; Atuat iria continuar de qualquer 

forma. — Pois eu digo que os homens que não podem aprender cura 

comigo. Qualquer idiota pode socar alguém com água. Eu soco os 

caminhos de energia das pessoas que estão morrendo com água pra que 

elas possam viver mais umas boas décadas! 

Hei-Ran revirou os olhos. 

— Não a elogie — ela disse para Kyoshi, com a sinceridade que 

alguém só usaria para falar de um amigo. — Atuat é arrogante o 

suficiente sem elogios do Avatar. 

Isso era surpreendente. A antiga diretora da Academia Real e mãe 

de Rangi chamando alguém de arrogante. Kyoshi observou melhor a 

mulher que havia ganhado tal descrição. Atuat era um pouco mais jovem 

que Hei-Ran e lembrava a Tia Mui do pescoço para baixo, mas havia uma 

algo em seu rosto e nos olhos azuis que Kyoshi achava familiar. Rangi 

ajudou-a a encaixar as peças. 

— A Sifu Atuar é irmã do Mestre Amak.  

Então era isso. Os espíritos de Kyoshi se acalmaram. Ela não tinha 

sido nem um pouco próxima do mestre misterioso e desonesto de 

dominação de água, mas tinha estado lá quando ele morreu, esfaqueado 

pelas costas pela dominação de água de Tagaka, a rainha pirata. Com 

tanto sangue manchando seu passado, talvez Kyoshi fosse tão 

amaldiçoada quanto partes do Reino da Terra diziam que era. 

— Sinto muito por seu irmão — disse ela. 



Atuat suspirou. 

— Obrigada. Amak nunca teria um fim pacífico, pra ser sincera. 

Mas ele morreu protegendo pessoas. Isso é bem mais honroso do que o 

que ele estava fazendo antes.  

Hei-Ran parecia querer tirar o assunto do Mestre Amak. 

— Onde está esse amigo Dominador de Ar de vocês? — ela 

perguntou a Kyoshi e Rangi. — Eu deveria conhecê-lo. 

Kyoshi esticou o pescoço, tentando ver onde haviam deixado 

Jinpa. A plateia dele havia se tornado maior agora, fazendo um círculo 

em torno dele. O monge se concentrava enquanto abria os braços, 

performando um ato de dominação de ar passado adiante no Templo do 

Sul, que o levitava a alguns centímetros do chão sem causar uma 

tempestade nas redondezas. Uma vez Kyoshi havia levantado a si mesma 

numa versão maior no Estado Avatar, mas não conseguia fazê-lo em 

circunstâncias normais.  

Jinpa disse que o truque supostamente havia sido inventado por 

Kuruk. Precisava de muita habilidade e não tinha nenhum uso prático, 

então Kyoshi acreditava. Conforme ele voltava ao chão, sua plateia de 

nobres bateu palma da exata mesma forma que haviam feito para a 

performance vibrante de música. 

Kyoshi percebeu que Jinpa estava se divertindo ao se exibir para 

os outros. Ele não tinha tido nenhuma pausa em todo o tempo que a estava 

servindo. 



— Alguém gostaria de tentar? — ele perguntou, indicando que 

poderia levitar um voluntário. 

— Eu! — exclamou Atuat do outro lado da festa. Ela ergueu a 

saia para que não tropeçasse no caminho e marchou sem hesitação na 

direção do Nômade do Ar. 

Hei-Ran apertou a base de seu nariz, um gesto de frustração que 

compartilhava com Rangi. 

— Eu juro, é como ter uma irmã sem controle dos impulsos — 

ela murmurou e caminhou até a própria médica, esquecendo-se de dizer 

adeus à filha e ao Avatar.  

A chocante falta de maneiras da diretora aqueceu o coração de 

Kyoshi. Ela gostou da Sifu Atuat e de seu efeito em Hei-Ran.  

Rangi parecia compartilhar do mesmo sentimento. 

— Às vezes acho que fazer uma amiga a curou mais do que 

qualquer coisa. 

— Ela sabe sobre nós? 

— É claro?! Não era disso que vocês estavam falando a sós? Ela 

não estava te dando todo o sermão de “é bom você tratar minha filha 

direito” ou algo assim? 

Kyoshi imaginava que isso tinha sido parte da conversa, de certa 

maneira. Ela decidiu não mencionar as particularidades. 

— Avatar Kyoshi — disse uma voz profunda e confiante atrás 

dela. 



Ela se virou para ver um homem jovem, vestido em dourado e 

preto da realeza. Seu cabelo estava puxado para trás de maneira firme, 

tornando sua testa larga mais proeminente, e seu queixo acentuado estava 

bem barbeado. 

Finalmente.  

Ela arrumou seus traços em uma expressão receptiva que, com 

sorte, transparecia a quantidade certa de respeito a um chefe de estado 

estrangeiro. Essa era a introdução que tinha que fazer por conta própria, 

sem ajuda. 

— Senhor do Fogo — ela disse. — Obrigada por sua 

hospitalidade graciosa. — Enquanto se preparava, ela havia praticado de 

novo e de novo o que diria. Pela forma que a multidão se agitou, ela podia 

dizer que muitos olhos a estavam observando. — Eu não estou na Nação 

do Fogo há muito tempo, mas já fui surpreendida diversas vezes pelo 

esplendor natural de seu país, e especialmente as habilidades de seus 

artistas. 

— Ah, então você visitou a galeria? — ele perguntou, sorrindo. 

— É nosso orgulho nacional. 

Houve um leve puxão nas costas do vestido de Kyoshi. Ela 

ignorou. Estava indo tão bem agora e não queria perder seu momento. 

— Visitei. Devo dizer, você me lembra muito seu finado pai 

Senhor Chaeryu. Que seu reinado sobre a Nação do Fogo seja tão 

glorioso quanto o dele. 



Um chute certeiro na parte de trás de sua panturrilha quase a 

derrubou. 

— Kyoshi! — A voz de Rangi era um guincho contido de 

mortificação. — Esse não é o Senhor do Fogo Zoryu! 

  



 Os garçons haviam congelado. O 

sol no céu deu uma pausa em seu arco. Os corpos celestiais nunca haviam 

visto um erro tão grande em suas milhares de vidas observando o Avatar. 

— Eu deveria me apresentar — disse o homem que Kyoshi havia 

confundido com o Senhor do Fogo. — Meu nome é Chaejin. O Senhor 

do Fogo Zoryu é meu meio-irmão mais novo. 

Kyoshi olhou em volta freneticamente, buscando o verdadeiro 

Zoryu. Ela o encontrou caminhando apressadamente pela multidão em 

sua direção, deixando os próprios guardas para trás. Ela confirmou que 

era ele da mesma forma que deveria ter feito da primeira vez: checando 



seu coque de longe. Lá estava, o acessório de cabelo na forma de uma 

chama de cinco labaredas. Definitivamente não preso no cabelo do 

homem na frente dela.  

Kyoshi sorriu, Era como se esse dublê tivesse escolhido seu 

aparecimento para causar confusão. Suas vestes eram cortadas de modo 

a lembrar a silhueta da armadura real, e o detalhe dourado que se 

pendurava em seus ombros era de um tom que ela achava que fosse 

reservado para o Senhor do Fogo e sua família imediata.  

— Perdão pelo erro — ela murmurou. Nunca havia sequer ouvido 

falar em Chaejin e não tinha ideia de onde ele se encaixava na hierarquia 

de cumprimentos. 

— É compreensível, linhagens reais podem ser confusas. Meu pai 

era o Senhor do Fogo Chaeryu, mas ele nunca se casou com minha mãe. 

Nos esforçamos bastante para esconder nossas indiscrições aqui na 

Nação do Fogo. Especialmente de estrangeiros. 

Ela estava com um órgão a menos. Não sabia o que dizer ao 

receber uma informação delicada assim. Ela olhou para Rangi em busca 

de ajuda, mas a julgar por sua expressão de pânico, Rangi não tinha uma 

posição alta o suficiente para falar nessa situação. Ela já havia gastado 

tudo que tinha para avisar Kyoshi de seu erro. 

Kyoshi tentou ler o quão delicada era a situação ao olhar para os 

rostos dos convidados mais próximos. Os cidadãos da Nação do Fogo, 

normalmente reservados, pareciam estar completamente horrorizados. A 



tensão aumentou mais e mais até que a pequena bolha deles foi furada 

pela chegada de Zoryu. 

— Avatar Kyoshi — disse o Senhor do Fogo, se curvando um 

pouco por conta do exercício. A barra de suas vestes perigosamente 

deligadas estava machada de grama, e seu adereço de cabeça tinha 

desalinhado um pouco na agitação para chegar ali. O encontro dos dois 

havia sido tudo menos uma flutuação graciosa como duas folhas em uma 

lagoa.  

— Zoryu! — exclamou Chaejin. Ele bateu cordialmente nas 

costas do irmão. — Estava me perguntando quando você chegaria. 

Gostaria que conhecesse o Avatar. Ela pensou que eu fosse o Senhor do 

Fogo. Dá pra imaginar? 

Kyoshi ouviu Rangi inalar o ar com força, e ela entendia o motivo. 

Chaejin havia roubado o direito de apresentação, rejeitado o título do 

irmão e tocado inapropriadamente no Senhor do Fogo, tudo sob o 

pretexto de um gesto amistoso entre membros da mesma família. Se a 

etiqueta de cortejo era uma linguagem secreta, então ela finalmente 

estava começando a se abrir para Kyoshi, arranjando os conceitos e as 

sílabas em frases que ela podia compreender. 

— Que divertido — disse Zoryu. — Preciso falar com minha 

convidada agora, Chaejin. — A afirmação poderia ter sido um aviso se 

entregue da forma certa, mas o leve tremular no timbre do Senhor do 

Fogo a tornou incerta e queixosa. 



— É claro, é claro! — disse Chaejin — Você deve estar querendo 

falar sobre os recentes fracassos nas colheitas. Ou o declínio acentuado 

da pesca. Se tem alguém que poderia reverter a sorte do nosso país, é o 

Avatar. 

A tensão no pescoço de Zoryu subiu até suas têmporas. Esse 

deveria ser o assunto de segurança nacional que ele gostaria de discutir 

com o Avatar, mas não em um lugar tão público. 

— Um mal-estar se instaurou sobre nossas terras depois da morte 

de nosso pai, e as dádivas naturais das quais costumávamos desfrutar 

durante seu reinado desapareceram — continuou Chaejin, mesmo que 

ninguém tivesse pedido. — Alguns Sábios do Fogo mais velhos 

acreditam que os próprios espíritos das ilhas estão infelizes e viraram os 

rostos para nós. — Ele sorriu para Zoryu. — Eu, é claro, argumentei o 

contrário. A força do comando de meu irmão não deve ser questionada. 

O jeito como Zoryu cerrou os dentes e desviou o olhar disse a 

Kyoshi que havia algo de verdade nas acusações de Chaejin. 

Provavelmente não a parte em que ele apoiava o irmão, entretanto. 

Ela sabia o que tinha que fazer. A atenção do Avatar era o prêmio 

aqui, não era? Homens como Shing viajavam através dos mares por um 

gostinho dela. O joguinho de insubordinação e disfarce de Chaejin era 

óbvio, parando para pensar. Ele queria que Kyoshi o enchesse de respeito 

e criticasse o Senhor do Fogo. 



Ela não gostava de ser manipulada, especialmente por alguém que 

havia acabado de conhecer. Ela estreitou os olhos para Chaejin. 

— Se tem um problema com os espíritos, irei resolvê-lo em nome 

do Senhor do Fogo — disse. Sua habilidade de se comunicar para além 

do mundo físico era extremamente falha, mas ele não precisava saber 

disso agora. — Ele tem meu total apoio como Avatar. Agora, se não se 

importa, ele e eu conversaremos em particular. — A boca de Chaejin se 

escancarou. — Acredito que pedi para que você saísse.  

Normalmente, ela esperaria um pouco mais antes de lançar suas 

observações mais incisivas, mas esse era um caso especial. Ela estava na 

performance de Chaejin, e queria que os observadores vissem que os 

esforços deles não haviam sido frutíferos. 

Mas em vez de sofrer como Shing, Chaejin se iluminou de 

felicidade. 

— Acredito que sim. — Ele se curvou e se agitou para longe, 

apressando-se como se tivesse que compartilhar as novidades da 

conversa com um amigo. 

Esse não era o efeito que ela pretendia. Kyoshi voltou-se para 

Zoryu. Ele a encarava como um peixe eviscerado, incapaz de falar. 

— Kyoshi... — Rangi murmurou, quase catatônica, esquecendo 

que o líder de seu país estava a um braço de distância dela. — Kyoshi... 

O que você... Acabou de fazer? 



Ela não sabia. Foi preciso a chegada difícil e apressada de Hei-

Ran para dar uma resposta. 

— O que ela fez foi seguir o desastre com catástrofe. — a Diretora 

rosnou uma vez que havia conseguido chegar até ali. — Todos vocês, 

calem-se e sigam-me, antes que se envergonhem mais ainda.  

Kyoshi se colocou atrás de Hei-Ran. Para sua surpresa, o Senhor 

do Fogo fez o mesmo. Aparentemente não havia limite para as pessoas 

em quem Hei-Ran podia mandar. 

Ela notou sorrisos de pena no rosto dos nobres pelos quais eles 

passaram, mas não eram direcionados a ela, a estrangeira ignorando que 

havia feito uma bagunça. Eram direcionados a Zoryu, o homem a que 

todos deveriam nutrir absoluto respeito e lealdade. Qualquer fluência que 

ela achou que tivesse nas dinâmicas de cortejo estava sendo destruída. 

Ela deu uma última olhada para Chaejin, que já estava 

sussurrando entusiasticamente para outro convidado. Gravada na parte 

de trás das vestes do Senhor do Fogo estava uma grande camélia pedra, 

bordada em fio de ouro, feita para ser vista como um farol. O desenho 

era idêntico ao que ela havia visto no quadro da galeria, mas sem sua 

pequena peônia rival. Uma única flor crescendo forte, sem competição 

com a qual se preocupar. 

— Kyoshi, mexa-se! — Rangi sussurrou. 

 

 



 

Eles deixaram a massa de pessoas para trás, circulando em torno 

do terreno do palácio. Por maior que fosse a festa, ainda havia uma parte 

vazia do jardim onde eles poderiam ter uma privacidade verdadeira em 

vez de apenas contar com as pessoas não bisbilhotando. 

A escassez do pomar florido era mais atraente a nível do chão. O 

espaçamento regular das cerejeiras zankan e das glicínias prateadas dava 

a impressão de que árvores rosas e brancas se comprimiam em linhas e 

então se expandiam novamente quando o ângulo de visão mudava. 

O Senhor do Fogo se movia devagar, na velocidade de Hei-Ran. 

Os guardas reais silenciosos e estoicos haviam sido dispensados. Mas 

Atuat e Jinpa haviam sido tirados da festa. Kyoshi tinha arruinado o 

privilégio de permanecer sem supervisão para todos de seu grupo.  

— Eu... Uau — Rangi murmurou para Kyoshi. Ela pressionou os 

dedos contra as têmporas. — Argh.  

— Se eu insultei esse tal de Chaejin, sinto muito — disse Kyoshi 

entredentes. — Mas ele iria fazer pior e ninguém chamou a atenção dele 

por isso! 

— Não foi o Chaejin que você insultou, foi o Senhor do Fogo! — 

Rangi podia ver que Kyoshi não entendia. — Você declarou na frente de 

toda uma plateia que iria consertar um problema nacional por ele! 

— Esse não é o meu trabalho? 



— Sim, mas você não deve expressar assim! A governança suave 

da Nação do Fogo vem da força do Senhor do Fogo, a verdadeira e a 

percebida. Quando você o ajuda, você deve colocar como se fosse uma 

parceria entre iguais. Simplesmente dizer que você vai balançar a mão e 

fazer tudo ficar melhor implica que o Senhor do Fogo é fraco demais para 

gerenciar o país sozinho! 

Kyoshi tinha a impressão crescente de que essa informação estava 

enterrada em algum lugar das bibliotecas de Yokoya. Ela poderia até ter 

lido sobre esse aspecto específico da Nação do Fogo e simplesmente 

esquecido. Poderia tentar absorver as regras de diplomacia por texto, mas 

não era o mesmo que praticá-las até que fossem uma natureza secundária. 

Uma de suas vidas passadas poderia tê-la ajudado com a 

informação também, se ela não tivesse sido tão deficiente em sua 

comunicação. Ela imaginou o Avatar Szeto observando seu desastre e 

arremessando seu chapéu no chão. 

— E pra completar, você dispensou alguém na frente do Senhor 

Zoryu — continuou Rangi. — O direito de dispensa é o único costume 

mais importante que o direito de apresentação. — Ela passou a mão pela 

linha de seu queixo. — Isso é a Baía Camaleão toda de novo. Você se 

joga de cabeça, destrói o lugar, e então tem que fugir com sua cauda entre 

as pernas. Eu te disse minutos antes para tomar cuidado, não disse? 



Ser criticada por Rangi sempre seria uma parte e uma parcela de 

seu reencontro. Kyoshi só achou que demoraria mais para esse momento 

chegar. 

— Sinto muito — ela disse. 

Elas não estavam sendo tão quietas quanto pensavam. 

— Não é culpa do Avatar — disse Zoryu. — É minha. — Ele 

havia parado na frente de um lado de patos-tartaruga. Os animais 

cochilavam silenciosamente sobre uma água tão clara que pareciam estar 

flutuando no ar. Debaixo de um salgueiro, havia um banco de madeira, 

onde Zoryu se sentou, contemplando a cena pacífica. — Uma recepção 

menor teria evitado isso, mas no último momento pensei que precisava 

de um espetáculo maior para melhorar minha imagem. 

Em defesa do primeiro desastre de Kyoshi, Chaejin e Zoryu eram 

quase idênticos de rosto, com a mesma sobrancelha proeminente e o 

queixo saliente. À distância, poderia ter sido impossível distingui-los. 

Mas de perto, ela podia ver que o Senhor do Fogo era mais magro, ainda 

um garoto travesso debaixo das vestes volumosas. Era como se uma 

pessoa tivesse costurado duas cópias do finado Senhor Chaeryu, uma 

com menos espuma.  

A tentativa de Zoryu de arrumar seus traços de maneira real 

funcionava pela metade. Enquanto olhava para dentro da água, ele sorriu 

graciosamente para seu reflexo como alguém que preferiria estar 

chorando. 



— Esse desastre todo é totalmente erro meu, não de Kyoshi — 

ele comentou. 

— Permissão para falar além de meu posto, Senhor Zoryu? — 

perguntou Hei-Ran.  

Ele acenou despreocupadamente. 

— Concedida. A você e todos aqui. 

— É sim parcialmente culpa dela! — ela gritou. O barulho 

repentino acordou os patos e fez com que eles se espalhassem para o 

outro lado do lago, grasnando conforme fugiam. — Ou pelo menos você 

deve declarar que é! Que tipo de Senhor do Fogo preventivamente se 

culpa por tudo? 

Com permissão ou não, aquilo parecia familiar demais para Hei-

Ran. A não ser que Zoryu fosse um antigo aluno particular dela. A relação 

mestre-aluno era uma das poucas que atravessavam barreiras. 

— Você não pode mais ser aquele garotinho chorão que eu 

costumava ensinar! — a mãe de Rangi exclamou, confirmando a suspeita 

de Kyoshi. — Aja com a dignidade da sua posição! Você deixou que 

Chaejin caminhasse sobre você por tempo demais sem repercussões e 

agora ele acha que pode se safar com qualquer coisa! 

Kyoshi observou Zoryu murchar sob a bronca de Hei-Ran e sentiu 

uma facada de identificação.  

— Eu era assim, no começo? — ela perguntou a Rangi com a voz 

baixa. 



— Tá brincando? — respondeu Rangi com uma risada. 

— E o que é tão divertido para você, Tenente? — Hei-Ran virou-

se para a filha — Está me dizendo que não conseguiu pensar numa tática 

para prevenir a situação? Nem mesmo uma distração básica? 

Rangi empalideceu de repente. Ela tremeu com um medo que 

Kyoshi nunca havia visto, nem mesmo enquanto ela enfrentava um 

campeão brutal de leitai sem sua dominação de fogo ou lutando quanta 

shírshus monstruosos.  

— Você é responsável pelo Avatar em todos os aspectos, não só 

a segurança física! — continuou Hei-Ran. A filha podia ser boa em dar 

broncas, mas a mãe era a fundadora de toda uma escola. — A reputação 

dela reflete na sua, e hoje eu ouvi um homem do Reino da Terra chamá-

la de daofei na cara dela! 

Kyoshi e Rangi olharam uma para a outra com os olhos tão 

grandes quanto pratos. Elas haviam mantido mais do que alguns detalhes 

de sua jornada para si mesmas. Os rumores tecnicamente serem verdade 

e Kyoshi ser mesmo daofei por juramento eram segredos que elas teriam 

que trabalhar juntas para esconder da Diretora, com medo que ela 

colocasse fogo na Ilha Capital.  

— Eu também tenho culpa — murmuro Hei-Ran. — Eu não devia 

tê-las deixado, mas eu me distraí. — Ela olhou para Atuat, que havia 

acabado de terminar um pedaço de carne que havia trazido consigo da 

festa. 



— Que foi? — perguntou a médica da Tribo da Água, cutucando 

o dente com uma farpa de bambu. — Eu não ofendi ninguém hoje à noite. 

Francamente, eu achei o comportamento de todos imprudente e chocante. 

Jinpa, sempre o pacificador, ergueu as mãos. 

— Eu estou extremamente confuso! Entendo que etiqueta seja 

importante, mas por que todos estão agindo como se o vulcão mais 

próximo fosse entrar em erupção? 

— Porque o exato problema no qual eu pedi a ajuda do Avatar 

agora ficou muito pior — disse Zoryu. Ele olhou para Kyoshi. — Eu ia 

explicar tudo em circunstâncias mais privativas. 

— Agora é um bom momento — disse Kyoshi. — Eu confio em 

todos aqui. — Ela estava disposta a apostar na discrição de Atuat. 

Zoryu arrumou suas vestes para que elas não enrugassem, como 

se estivesse percebendo-as pela primeira vez na noite. 

— Meu pai, o finado Senhor Chaeryu, era conhecido por sua força 

excepcional e... apetites prodigiosos. Chaejin provavelmente não é o meu 

único meio-irmão fora do casamento. Mas é o que meu pai não conseguiu 

ignorar completamente. A mãe dele é a Senhora Huazo, da casa Saowon.  

— A casa Saowon é um clã poderoso que controla a ilha Ma’inka, 

na parte leste do país — explicou Rangi. — É o território mais próspero 

e mais fortificado da nação fora da capital. A Senhora Huazo não está 

aqui hoje, mas muitos de seus parentes estão. Eram os que estavam 

vestindo os detalhes de camélia-pedra, o símbolo da família Saowon. 



Com base nas insígnias que Kyoshi havia visto, os Saowon eram 

maiores do que as duas segundas maiores facções juntas. 

— E quanto à sua mãe? — ela perguntou a Zoryu. — Onde ela 

está? 

— Minha mãe era a Senhora Sulan do clã Keohso — disse Zoryu, 

seus lábios se curvando em um sorriso triste. — Eu nunca cheguei a 

conhecê-la. Ela morreu ao dar à luz a mim. Dizem que ela era uma pessoa 

amável e maravilhosa em todos os sentidos. 

A garganta de Kyoshi se enrijeceu em simpatia. Se sangue real 

não podia proteger uma criança de ficar órfã, então que chance teriam os 

excluídos do mundo? 

— Para evitar desonrar a Senhora Huazo e o clã Saowon, meu pai 

reconheceu oficialmente Chaejin como seu filho — continuou Zoryu. — 

Mas de alguma forma também deu um jeito de impedí-lo de ser um 

membro oficial da família real. Isso colocou meu irmão mais velho numa 

posição confusa no que se tratava da linha de sucessão, então ele foi 

removido do palácio. Mandá-lo para os Sábios do Fogo foi uma maneira 

eficiente de se livrar de uma vergonha para o Senhor do Fogo, e meu pai 

proibiu que o assunto fosse discutido na corte enquanto ele estava vivo. 

— Ele percebeu a expressão de reprovação de Kyoshi antes que ela 

pudesse mascará-la. — Senhores do Fogo e Reis da Terra fizeram pior a 

seus irmãos no passado. E eu já compareci a performances de contos da 

Tribo da Água com temas semelhantes. Pensando bem, eu teria aceitado 



com prazer o lado de Chaejin no acordo e trocado o governo por solidão 

e estudos. 

— Pare de dizer coisas assim! — exclamou Hei-Ran. — Fraqueza 

é praticada e aprendida tanto quanto força! E se um dos Saowon ouvisse 

você? 

Zoryu deu de ombros, um gesto que parecia estranho vindo da 

figura de liderança de um país todo. Seus adereços de ombro rígidos não 

tinham sido feitos para tal ambivalência e quase engoliram sua cabeça 

quando subiram.  

— É tarde demais para se preocupar. Eu já defini o tom errado 

com Chaejin há muito tempo. Depois da morte do meu pai, quando soube 

que o clã Saowon estava mandando meu irmão de volta à corte como uma 

conexão com o Alto Templo, eu fiquei encantado. Achei que meu colega 

de infância estava voltando. Meu único parente de sangue vivo. Mas ter 

sido mandado embora por nosso pai o deixou amargurado. — Zoryu 

tocou o lado de seu cabelo, fazendo o adereço de sua cabeça balançar. — 

Ele veio até mim querendo a coroa “dele”. Chaejin explorou minha 

condescendência inicial para mostrar aos clãs o quão mais digno do trono 

ele é do que eu e continua a fazer isso até agora. Essa noite foi só um 

exemplo de uma longa lista de golpes mesquinhos e abalos. 

— O clã Saowon sempre foi muito habilidoso em moldar 

subitamente a opinião pública — disse Rangi. Ela falava com o desgaste 

de uma veterana que combinava mais com a idade de sua mãe. Kyoshi 



nunca a havia visto agir assim. — Chaejin tem uma confiabilidade 

plausível. Ele poderia dizer que simplesmente agiu com a impertinência 

familiar e que usou as roupas erradas. Puni-lo por isso poderia parecer 

um exagero e o Senhor do Fogo perderia ainda mais estima.  

— É isso que o Chaejin faz — disse Zoryu. — Ele simplesmente 

é melhor nesse jogo do que eu. E a cada dia ele fica mais perto de vencê-

lo. 

— Eu não entendo — disse Kyoshi. — Então ele deseja ser o 

Senhor do Fogo no seu lugar. Insultos e opiniões não podem mudar as 

leis de sucessão. 

— Eles podem quando são apoiados por tropas o suficiente — 

disse Zoryu amargamente. — Chaejin estava dizendo a verdade sobre as 

dificuldades da Nação do Fogo, Avatar. As colheitas têm sido 

praticamente fracassos por dois anos seguidos. Os pescadores puxam 

redes vazias das praias do Porto do Primeiro Senhor a Hanno’wu. 

Tivemos que abater metade dos porcos-galinha do país por conta de uma 

doença há alguns meses. Para a maior parte da população, parece que 

todo o meu reinado foi amaldiçoado pelos próprios espíritos das ilhas. — 

Ele coçou a nuca, outro ato que ficava ridículo por conta de sua roupa. 

— Agora, os clãs nobres podem não acreditar em maldições, mas eles de 

fato precisam de receita de seus feudos para pagar os guerreiros de suas 

residências. Se não puderem, isso me deixa com um monte de lutadores 

muito irritados, desempregados e bem treinados em minhas mãos, que de 



repente passam a se divertir com o conceito de “Senhor do Fogo 

Chaejin.”  

— Se me permite — disse Jinpa. — Respeito pelo bem dos 

espíritos é uma coisa, mas os infortúnios que o senhor descreve parecem 

estar fora do controle de qualquer um. Como podem as pessoas da Nação 

do Fogo colocar esses problemas em suas costas? 

Zoryu riu.  

— Com muita facilidade. Meu pai era um bruto sem inteligência, 

mas durante seu reinado as chuvas caíam, os campos eram verdes e os 

peixes eram tão populosos que você podia pegá-los do mar com a mão. 

Em contraste, eu tive que esvaziar o tesouro real para impedir que 

algumas das ilhas mais pobres passassem fome. A terra natal dos 

Saowon, Ma’inka, está se saindo relativamente bem ultimamente, o que 

dá ao meu irmão mais credibilidade e influência. Ele parece ser o filho 

de Chaeryu que os espíritos preferem.  

Kyoshi estava começando a entender. 

— Você me convidou aqui para reforçar sua credibilidade no 

próprio país. 

— Você está correta, Avatar. É claro que eu não espero que você 

estale os dedos e faça os espíritos encherem os celeiros com grãos. Mas 

pensei que se ficasse ao meu lado em solidariedade durante o feriado, 

poderia ajudar a acalmar um pouco da inquietação no palácio. — Ele 

adotou uma expressão de quem desejava algo bom uma única vez. — 



Chaejin acabou com meu plano e me passou a perna de novo. Você... 

praticamente abençoou o futuro reinado dele, Avatar. Na frente da corte 

toda, nada menos. 

— Entendo — Atuat se intrometeu, tocando o queixo como se ela 

fosse a pessoa para quem a explicação havia sido direcionada. — Mas 

você está falando de conflito como uma inevitabilidade. 

— Bem-vindos à Nação do Fogo, pessoal! — disse Zoryu com 

um sorriso que era igualmente atrevido e cheio de arrependimento. Hei-

Ran lançou-lhe um olhar que poderia atravessar um grupo de escudos. 

Zoryu tossiu. — O que quero dizer é que a história dessa coroa tende a 

se repetir. O Senhor do Fogo Yosor quase perdeu o país numa guerra civil 

que só foi salva pelo Avatar do Fogo Szeto.  

— Depois de certo ponto isso se torna uma questão de estratégia 

acima de espíritos — disse Hei-Ran. Ela encarou a lagoa, rolando sua 

bengala entre os dedos. — Em tempos de agitação, mesmo o clã mais 

baixo quer se aliar com os prováveis vencedores. Se os Saowon 

continuarem crescendo em poder e reputação, então em algum momento 

terão apoiadores suficientes para se rebelar abertamente contra o trono.  

— Chaejin trabalha com as cortes enquanto sua mãe Huazo 

consolida bem-estar e poder ao longo das ilhas — falou Zoryu. — 

Enquanto isso, eu não possuo os recursos políticos e militares para checá-

los. O atual Exército do Fogo é uma força de elite, mas é pequeno. Para 

vencer uma batalha montada contra um clã tão grande quanto o Saowon, 



eu precisaria que o resto das casas nobres estivesse comprometido, a um 

passo atrás de mim, e isso não aconteceria sem uma causa extremamente 

justa.  

Ele apertou encheu as bochechas, frustrado. 

— É isso que eu ganho por não querer derramar o sangue do meu 

povo. Eu aguentei os insultos de Chaejin o máximo que pude para não 

nos acelerar em direção a uma guerra civil. Eu abri mão da minha imagem 

em pedaços e migalhas, tentando adiar o inevitável. Mas aos olhos do 

meu povo, não sei o quanto de honra ainda tenho a perder.  

Kyoshi ponderou sobre a armadilha em que o Senhor do Fogo se 

encontrava. Jianzhu um dia havia reclamado para ela que o Reino da 

Terra era muito grande para ser devidamente governado. Mas seu 

tamanho significava que poderia sofrer machucados fatais em uma parte 

e não sentí-los na outra. A natureza do Reino da Terra era de persistir, 

enlameando-se ao longo de enchentes, fomes, ascensões de bandidos e 

governantes incompetentes.  

A Nação do Fogo, por outro lado, era do tamanho certo para ser 

transformada e consumida por seus desastres. Kyoshi podia não ser uma 

expert em política, mas ela era bem-versada no movimento da violência 

e do sofrimento. Ela poderia ver, pelos olhos de um bisão voador, a guerra 

se espalhando ao longo do mapa das ilhas, e ela entendia o quão feroz 

uma guerra muito próxima pelo poder poderia se tornar. 



Zoryu parecia relativamente astuto para Kyoshi, e decente o 

suficiente em seu coração. Era só que... para uma das pessoas mais 

poderosas do mundo, ele tinha bem pouco poder. Havia herdado um título 

por sorte de seu nascimento, assim como um mapa de sua vida no qual 

cada rota levava claramente a um destino obscuro e terrível. 

Ela conseguia simpatizar.  

— Precisamos orquestrar uma resposta — disse Hei-Ran. — 

Chaejin foi longe demais hoje. Há tempo o suficiente restante durante a 

noite para mostrar a ele e ao resto dos convidados onde fica a divisa.  

Ela virou-se para marchar de volta para a festa, mas o movimento 

brusco a fez oscilar. Atuat a pegou antes que ela caísse.  

— Você precisa descansar — a médica disse gentilmente. — 

Chega por hoje pra você. Vou te levar para dentro. 

Hei-Ran balançou a cabeça e segurou a bengala com mais força.  

— As crianças não podem ser deixadas sozinhas. Olhe o que 

aconteceu hoje. 

A presença de Atuat pareceu explodir em tamanho. A mulher 

pequena e nada séria havia sumido, dando lugar a um espírito implacável 

do próprio norte. 

— Engraçado — ela declarou. — Achei que tinha ouvido uma das 

minhas pacientes me respondendo em uma questão de saúde agora 

mesmo. Deve ter sido o vento. 



Hei-Ran cresceu para cima da amiga, mas como uma mestre em 

dominação de água, Atuat calmamente desviou a tempestade até acalmá-

la. Finalmente, Hei-Ran suspirou em derrota. 

— Certo.  

— Monge — disse Atuat. — Me ajude a levá-la de volta, tudo 

bem? 

Jinpa, acostumado a receber ordens de pessoas que havia acabado 

de conhecer, segurou Hei-Ran gentilmente pelo braço. Ele e a médica a 

levaram de volta ao palácio. 

— Esqueçam a ideia de derrubar o Chaejin por enquanto — Hei-

Ran exclamou por cima do ombro. — Não façam nada até eu pensar num 

plano. Fiquem com o jing neutro! 

Kyoshi observou-os sair, fascinada. Alguém havia sido capaz de 

domar a Diretora, a mulher que Rangi e o Senhor do Fogo temiam. Por 

essa lógica, a Sifu Atuat deveria responder apenas aos próprios espíritos 

da Lua e do Oceano. 

— Parece que as “crianças” estão sozinhas — resmungou Zoryu, 

coçando os olhos. 

Kyoshi olhou em volta. A partida repentina de Hei-Ran e Atuat 

havia dado um contraste marcante à relativa juventude do grupo que 

sobrou. A maior parte dos nobres atendendo a festa naquela noite eram 

da mesma idade que a mãe de Rangi, ou mais velhos. 



— Acredito que eu tenha que voltar — disse Zoryu. — Por mais 

que eu pessoalmente preferisse passar o resto da noite lendo ou jogando 

Pai Sho. Você joga, Avatar? 

— Me perguntam isso com frequência. — Ela não conseguia 

disfarçar a leve irritação em sua voz. Ao longo das Quatro Nações, as 

pessoas comparavam as habilidades no jogo com o nível de sabedoria. 

Fazia com que ela sentisse que sua falta de habilidade era uma falha de 

caráter. — A resposta é não. 

Zoryu hesitou. 

— Eu não quis inferir nada. Eu fiquei próximo do seu antecessor 

por meio do jogo. 

Ela precisou de um momento para entender que ele estava falando 

de Yun, não de Kuruk.  

— Você entende que Yun não era o Avatar anterior a mim, 

tecnicamente falando? 

Os cantos da boca de Zoryu se moveram em direções diferentes.  

— Os Sábios do Fogo me censurariam por dizer isso, mas, de 

certa forma, ele era Avatar o suficiente. O Mestre Yun melhorou minha 

imagem na corte e mexeu mais pauzinhos diplomáticos para mim do que 

qualquer de meus ministros. E ele me fazia esquecer de meu posto, de 

um jeito bom. 

— Ele tinha talento pra isso — disse Rangi. Seus olhos estavam 

perdidos em algum lugar nos reflexos da lagoa. 



— As visitas dele ao palácio eram o único momento em que eu 

não me sentia tão sozinho — disse Zoryu. — Mas entendo que ele era 

seu amigo antes de ser meu. Minhas condolências às duas. O mundo está 

pior sem ele.  

Um sentimento tão básico, porém tão raro. Kyoshi podia contar 

nos dedos a quantidade de sábios do Reino da Terra que estavam em luto 

por Yun como pessoa, não se distanciando de Yun como um erro.  

— Obrigada — ela disse, a garganta secando um pouco. — Talvez 

um dia eu possa ser de tanta ajuda quanto ele foi.  

— Quer dizer, considerando o quão gravemente você me insultou 

hoje à noite, não dá pra ficar pior — disse Zoryu com um olhar que ela 

entendeu que era pra ser uma piscadela. Ele e Yun tinham sensos de 

humor parecido. Kyoshi relaxou pela primeira vez na noite. De acordo 

com ninguém além dela mesma, ela e o Senhor do Fogo tinham 

começado bem.  

O sorriso sumiu de seu rosto quando ela considerou como contar 

a Zoryu que a versão que o Reino da Terra preferia dos eventos era uma 

mentira. Ela olhou para Rangi, que mordeu o lábio. 

O fato de Yun estar vivo era demais para jogar sobre Zoryu 

naquela noite, Kyoshi decidiu. Talvez quando encontrassem mais pistas. 

Não tinha motivo para contar ao Senhor do Fogo que seu amigo havia 

desaparecido no continente, esquecido, até que pudessem fazer algo a 

respeito. 



Os três caminharam de volta para a festa, Rangi ocasionalmente 

puxando a parte de trás do vestido de Kyoshi para ter certeza que ela 

estava andando na distância adequada de Zoryu. Havia uma completude 

na formação deles que ela apreciava. 

Ela se lembrou do aviso do Chanceler Dairin sobre as flores. 

— Senhor Zoryu — ela disse. — O símbolo do clã Keosho por 

acaso é a peônia alada? 

— Sim, é o símbolo da família da minha mãe. Por que a pergunta?  

Ela contou a ele sobre os rascunhos no retrato de seu pai, a flor 

dos Saowon sobrepujando a dos Keohso. Zoryu xingou de uma maneira 

nada adequada para um líder de estado e arranhou o ar como se quisesse 

esganar alguém.  

— Maravilha. Agora os artistas reais estão me desrespeitando — 

ele concluiu. — Chaejin deve ter feito um acordo com eles. Terei que 

trocar os pintores e cobrir as imagens antes que qualquer adorador dos 

Keosho veja e tenha um surto. O outro objetivo do Chaejin é provocar 

alguém do clã Keohso a cometer um ato indesculpável de violência 

contra um Saowon. Então ele terá justa causa para começar um conflito. 

A história dirá que ele estava defendendo sua honra. — Ele suspirou. — 

Rivalidades entre os clãs têm sido um grande impedimento para o 

progresso da Nação do Fogo desde o começo. O lado da família da minha 

mãe detesta os Saowon e iria preferir queimar o país a aceitar Chaejin 



como seu governante. Às vezes queria abdicar, senão fosse pela violência 

que os Keosho criariam no meu velório. 

Kyoshi continuava sendo surpreendida pela franqueza de Zoryu. 

Ele tinha menos fome de poder que alguns prefeitos interinos que ela 

havia conhecido no Reino da Terra.  

— É uma ideia digna de um Nômade do Ar — ela disse. — Fugir, 

seguindo o caminho do jing negativo. Talvez seja uma rota sábia.  

Ela ouviu o som da mão de Rangi colidindo contra a própria testa.  

— Pelos Espíritos das Ilhas, Kyoshi, você não pode simplesmente 

encorajar o Senhor do Fogo a abdicar! 

— Por favor não conte à sua mãe que eu disse isso, Tenente — 

falou Zoryu, genuinamente preocupado de repente. — Ela iria arrancar a 

ideia de mim à força. Eu ainda suo frio quando lembro das sessões de 

treinamento dela. 

Kyoshi riu entredentes. Fazia tempo desde a última vez que ela se 

conectou com alguém de sua idade. Era estranho pensar que poderia 

relaxar perto de uma gangue de contrabandistas e do governante da 

Nação do Fogo, mas não perto de qualquer coisa no meio disso. 

— Estamos nos aproximando da festa — Rangi murmurou. — 

Então, será que posso pedir às duas pessoas mais importantes que vou 

servir na minha vida para começarem a agir apropriadamente? 

O Avatar e o Senhor do Fogo arrumaram a postura, nenhum dos 

dois querendo ser alvo de sua raiva. A noite havia caído e tochas haviam 



sido acesas para lançar um brilho gentil sobre as festividades. A multidão 

ainda era densa, formando um mar de sedas vermelhas pelo pavilhão, O 

único som era o cricrilar dos insetos sobre o ar morno. Uma cena pacífica.  

— Parem — disse Kyoshi. Era uma suspeita daofei que fez com 

que ela parasse, mas a sensação era forte. — Tem algo errado. 

— O que foi? — perguntou Zoryu. — Não escuto nada. 

Rangi tinha percebido também. 

— Exatamente. Está quieto demais. — Ela deslizou para a frente 

de Kyoshi e Zoryu, a ordem de caminhada não mais tão importante 

quanto a proteção de suas cargas. 

As conversas que haviam preenchido o ar anteriormente tinham 

morrido completamente. Os nobres estavam parados em pé, observando-

os chegar em silêncio. Zoryu havia falado sobre o ponto de virada em que 

perdia apoiadores demais e os clãs se voltavam contra eles. Mas não 

havia como isso ter acontecido enquanto eles estavam foram. Havia? 

— Você sabe o que está acontecendo aqui? — ela sussurrou para 

Zoryu. Ele negou com a cabeça. 

Kyoshi avançou por conta própria para ter uma visão melhor. Os 

homens e mulheres da corte estavam com raiva e confusos, mas, acima 

de tudo, estavam terrivelmente assustados. Eles estavam parados numa 

atenção temerosa, rígidos como se suas vidas dependessem disso. Um 

garçom chorando se moveu para limpar uma lágrima, mas rapidamente 

se deteve, mantendo os braços ao lado do corpo. 



Uma familiaridade nauseante cresceu na boca do estômago de 

Kyoshi. Ela havia visto esse tipo de comportamento anteriormente, 

quando a rainha pirata do Mar do Leste havia arrancado nativos do Reino 

da Terra de suas vilas e os forçado a fazer o que ela mandava por medo 

da morte. 

— O que há de errado com eles? — perguntou Zoryu sobre o 

ombro de Rangi — Por que estão agindo assim? 

— Eles são reféns — disse uma voz familiar. — De que outra 

forma deveriam agir?  

Kyoshi sentiu o peito ser esmagado por uma mandíbula forte e 

invisível, presas afiadas ameaçando destruída para todas as direções. Ele 

não tinha falado na casa de chá em Qinchao. Ouvi-lo agora, depois de 

tanto tempo, era como um encantamento que diminuía a velocidade de 

seus sentidos.  

Lá em cima, Yun estava sentado na plataforma do Avatar, 

balançando os pés pela beirada. Ele estava vestido para a ocasião com 

roupas finas em verde e preto, e se parecia em cada detalhe com um 

príncipe perdido das fábulas do Reino da Terra, escondido até o momento 

de sua ascensão gloriosa. A não ser por sua mão. Ainda estava manchada 

de um cinza podre, como uma coisa morta presa a seu corpo.  

Yun sorriu para ela, o mesmo sorriso fácil que ela conhecia tanto 

de seus sonhos quanto de seus pesadelos.  

— É bom vê-la de novo, Kyoshi.  



 

 desesperado, Kyoshi nunca havia 

considerado o que ela diria, de fato, a Yun quando o encontrasse. Ele 

tinha sido como o topo de uma montanha, visível apenas quando ela 

fechava os olhos, alcançável somente se ela ignorasse o terreno 

intransitável entre eles. Agora que ele estava aqui, ela estava com medo 

de falar. A palavra errada poderia desfazer a ilusão e mandá-lo embora. 

— Caso você esteja se perguntando por que estou aqui, eu tenho 

um convite vitalício para participar de todo e qualquer Festival de Szeto, 

do meu bom amigo Senhor do Fogo — disse Yun. Ele acenou 



alegremente para Zoryu, e então fingiu desapontamento ao silêncio 

perplexo que recebeu em retorno. — Ah, qual é, Zoryu? Não me diga que 

a oferta foi revogada simplesmente porque você pensou que eu estava 

morto. 

— Yun — disse Rangi. — Desça daí. Agora. — Ela foi tão calma 

quanto severa, como se o tivesse pego colhendo frutas de uma árvore que 

não pertencia a ele. Mas ao mesmo tempo, ela também moveu mais o 

corpo entre ele e o Senhor do Fogo. Yun percebeu o movimento e lhe deu 

um sorriso indecifrável. 

— Oi pra você também, Rangi. 

— Vamos entrar, Yun — ela disse. — Vamos conversar. 

Ele comprimiu o nariz.  

— Teria sido legal, mas acredito que eu já me comprometi com 

uma linha de jogo diferente. — Ele apontou para uma senhora em um 

vestido rosa volumoso perto da plataforma, que tremeu pela atenção. — 

Madame, dê uma cortesia a meus amigos, por favor? 

A mulher fungou e ergueu e ergueu a barra do vestido. Por baixo, 

seus pés haviam afundado no chão, a terra engolindo-a até os tornozelos. 

Kyoshi olhou em volta, para os outros convidados. As vestes formais 

compridas escondiam seus pés, mas havia vários centímetros de tecido 

acumulados em volta de cada um deles. A festa toda havia entrado em 

areia movediça sob o controle da dominação de terra de seu amigo.  



— Você tem que dar alguns pontos para o povo da Nação do Fogo 

— Yun disse a Kyoshi. — Eu os ameacei uma vez e expliquei que, caso 

se movessem ou fizessem algum barulho, eu os faria se arrepender. E 

quer saber? Eles foram espertos o suficiente para obedecer! Não tive que 

tornar nenhum deles um exemplo! Você não ama a disciplina dessas 

pessoas? — A expressão dele se obscureceu. — Cidadãos do Reino da 

Terra teriam surtado e gritado “Como você ousa? Não sabe quem eu 

sou?” Eu juro, Kyoshi, nosso povo consegue ser tão irritante às vezes. Eu 

teria só... 

Ele apertou as mãos, fazendo um movimento de torção. Era um 

gesto de frustração parecido com o que Zoryu havia feito mais cedo, mas 

dessa vez Yun tinha todo um jardim de pessoas sob seu controle. A 

mulher de rosa gritou quando afundou mais no chão até a cintura.  

Como ele podia fazer isso? Manter pessoas como reféns era uma 

linha que Kyoshi pensava que Yun concordava em não ultrapassar, uma 

distinção entre eles e seus inimigos. O grupo de escravos de Tagaka havia 

sido o que levara Yun a confrontá-la.  

— KYOSHI! — gritou Rangi. 

Elas tinham passado por coisas o suficiente juntas para que 

Kyoshi soubesse exatamente o que Rangi tentava comunicar. “Faça algo. 

Descongele. Agora é sua chance.” 

“Derrube-o.” 



Mas seu corpo não se movia com a mesma certeza que o de Rangi. 

Kyoshi lutou contra sua paralisação para simplesmente pegar seus leques. 

Enquanto ela abria as armas, Yun pulou sobre sua cabeça e deslizou pela 

multidão petrificada.  

Kyoshi correu atrás dele, xingando a si mesma por uma investida 

tão atrapalhada e terrível. Wong a teria deserdado de sua linhagem 

operacional se tivesse visto aquilo. Ela se moveu pela floresta de pessoas 

e sentiu o peso de seus olhares sobre ela, alguns implorando para serem 

salvos, muitos acusando-a com raiva de trazer miséria e humilhação para 

suas portas. 

— Então, Kyoshi... 

Ela deu meia volta, abrindo seu leque fechado em um golpe com 

as costas da mão. Yun se defendeu do ataque curvando-se para atrás, 

usando um ministro da Nação do Fogo como bloqueio da forma que um 

espadachim lutando em um duelo em uma moita de bambu usaria as 

plantas para receber a lâmina do oponente. Kyoshi mal conseguiu 

retroceder seu movimento antes de atingir o pobre homem na boca. 

Yun espiou o leque dela e então ela própria, os olhos selvagens, 

sua postura ainda arquejada.  

— Bem, isso é algo novo na nossa amizade — ele disse. — Você 

acabou de tentar me machucar.  

Ela ignorou a queimação em suas bochechas e projetou a arma 

contra o queixo dele, mas ele se moveu sem esforço para evitá-la. Ela 



sabia que ele havia recebido treinamento de combate sem armas, talvez 

da própria Rangi, e dava pra dizer pelos movimentos decisivos dele. Ela 

mirou uma série de ataques contra a cabeça e o corpo de Yun. 

— Sério? — ele perguntou, dançando com ela como se tivesse 

nascido como um lutador sem dominação. — Depois de lidar com 

Jianzhu por você, esse é o agradecimento que recebo? 

As pontas dos leques dela balançaram. Yun havia dominado uma 

pedra através do peito de Jianzhu, mas ela que o havia segurado no lugar. 

— Lembra da cara dele ao morrer? — Yun sorriu como se 

estivesse se lembrando de lírios do fogo em vez da ocasião em que os 

dois haviam matado um homem juntos. — Ah, eu a colocaria numa 

garrafa se pudesse! 

Em Qinchao, Yun havia completado o propósito de Kyoshi. 

Observá-lo relembrar o feito, e se saborear com isso, era como encarar 

um espelho que revelava sua própria feiura. Ela não podia escapar das 

dobrinhas dos olhos de Yun, dos contornos satisfeitos de sua boca. Será 

que ela havia ficado assim, parada em frente ao corpo de Jianzhu? 

Ela percebeu um oficial da Marinha do Fogo inalar 

profundamente pelo nariz, buscando ajudá-la com um sopro preciso de 

fogo dos dedos ou da mão. Ela queria oferecer outra abertura a ela. 

Kyoshi fez contato visual com o homem uniformizado e balançou a 

cabeça. Era muito arriscado. Ela teria que convencer o amigo pela 

conversa. 



— Por que você está fazendo isso? — ela gritou. — Me diga o 

que quer! 

A reversão a seus antigos papeis o acalmou, uma serva tentando 

atender as necessidades do mestre. 

— Kyoshi — ele disse gentilmente.  — Eu quero o mesmo 

presente que você recebeu. 

A identidade de Avatar? A casa em Yokoya? Um ela não podia 

dar, com o outro ela se importava tão pouco que poderia ter se oferecido 

para redigir um tratado de transferência ali mesmo. Ele viu a confusão 

dela e se curvou para clarificar. 

— Justiça, Kyoshi — ele sussurrou. — Eu quero justiça. Todos 

que mentiram para mim vão sofrer as consequências. 

— Mas o Jianzhu já está... 

Ele balançou a cabeça. 

— Jianzhu era só o maior nome em uma longa lista. Seu erro, 

Kyoshi, foi que você parou nele. Meu erro foi que eu não o deixei por 

último.  — Yun se ajoelhou e apoiou a mão na grama. Ele virou a cabeça 

e murmurou. — Os guardas vieram e cercaram a festa. Finalmente. Eu 

esperava reações mais rápidas dos melhores da Nação do Fogo. 

Os olhos de Kyoshi se arregalaram. Ela achou que estivesse 

ganhando tempo, mas ele estava desperdiçando o dela. Todo o espetáculo 

de prender a corte no lugar tinha sido uma distração para esvaziar o 

palácio. 



— Acho que é hora de oferecer minhas saudações à minha antiga 

sifu. — disse Yun. Ele piscou para Kyoshi e mergulhou no chão. O solo 

duro e compacto o engoliu facilmente como a superfície de um lago. Ela 

se jogou atrás dele, arranhando o buraco que ele deixou para trás. Estava 

cheio com pedaços soltos e quebradiços como o túnel de um shírshu.  

O desaparecimento de Yun foi o sinal para o caos geral se 

instaurar. Os nobres explodiram em gritos, balançando e chutando com 

as pernas, tentando se soltar. Guardas do palácio transbordaram pelas 

fileiras de convidados presos. Kyoshi se espremeu até a ponta da 

aglomeração, afastando a floresta de mãos que tentava se agarrar a ela 

como um bote salva-vidas. 

— Rangi! — Em seu pânico, ela quase acotovelou um nobre 

irritado no rosto antes de emergir na liberdade novamente. — Rangi! 

À distância, ela viu Rangi entregar Zoryu nas mãos de um 

esquadrão que chegava. O Senhor do Fogo confuso desapareceu em uma 

falange de lanças e espinhos. Só depois que Zoryu estava a salvo dentro 

da formação ela se afastou e correu até Kyoshi.  

— Onde ele está? — Rangi escaneou a multidão em busca de 

Yun. — Aonde ele foi? 

Uma longa lista. Todos que haviam mentido para ele. Durante 

seu tempo juntos em Yokoya, Jianzhu havia enchido a cabeça de Yun 

com mentiras sobre quem ele era e o que podia fazer. 



Assim como outra pessoa. Uma pessoa que havia exigido que ele 

dominasse fogo.  

Hei-Ran. 

— Ele foi pra dentro do palácio! — Kyoshi exclamou. — Rangi, 

ele está indo atrás da sua mãe! 

 

 

 

Rangi era um borrão. Ela quase queimou vários observadores com 

os jatos de fogo que disparava com as mãos. Ela estendia os braços atrás 

do corpo, usando a força para impulsionar a velocidade de seus passos 

limitados. 

Kyoshi seguia o mais rápido que podia. Não tinha razão para pedir 

a Rangi que esperasse. Uma das duas tinha que chegar a Hei-Ran antes 

de Yun.  

Elas cavaram seu caminho por nobres assustados e indignados, 

muitos dos quais queriam culpar o Avatar pela experiência assustadora 

que haviam passado naquela noite. Conforme se aproximaram da entrada 

do palácio, ela viu a saída do túnel de Yun. Ele já tinha passado pelas 

portas. 

Elas trovejaram para dentro do corredor, arrancando tinta das 

paredes e deixando caminhos de fumaça no chão. Rangi a levou para uma 



seção da ala de visitante perto da galeria de retratos que Kyoshi ainda não 

havia visitado, mais simples que os aposentos do Avatar, mas ainda 

finamente decorada com enfeites da história da Nação do Fogo. Quando 

chegaram no quarto no final, Rangi movimentou as mãos e explodiu a 

porta, quase arrancando-a das dobradiças.  

A força de sua entrada derramou chá pelo chão e fez com que as 

vestes de Jinpa se erguessem sobre sua cabeça. Pelo cheiro de farinha 

assada, ele estava servindo chá a Atuat e Hei-Ran do modo dos Nômades 

do Ar, usando ingredientes emprestados da cozinha do palácio. 

Atuat foi a primeira a parar de gritar em surpresa. 

— O que há de errado com vocês duas? — perguntou a médica. 

— Podiam ter nos machucado! 

— Vocês o viram? — perguntou Rangi — Ele esteve aqui? 

— Vimos quem? 

— Yun! Yun está aqui, no palácio! 

O nome não significava nada para a médica. Jinpa, assim que 

arrancou e desenrolou as camadas de tecido laranja e amarelo do rosto, 

olhou para Kyoshi, confuso por o homem sobre o qual ela havia escrito 

tantas cartas no Reino da Terra estar na Nação do Fogo. E Hei-Ran 

simplesmente fechou os olhos para esperar. 

Kyoshi e Rangi se viraram para encarar a porta. Ela soltava 

fumaças pela entrada das duas. O ressoar de sinos podia ser ouvido, 

ecoando pelos corredores, sinalizando uma invasão. 



Os segundos passaram como lesmas-grilo. Ocorreu a Kyoshi que, 

se Yun não sabia o caminho para o quarto de Hei-Ran, elas certamente 

haviam deixado rastros para ele, um caminho queimado e amassado 

levando direto a seu alvo. Mas o ataque nunca chegou. Eles ouviram um 

gemido longo que soava como um pássaro sendo assassinado de maneira 

atrapalhada. Rangi apurou os ouvidos para o som. 

— Veio da galeria de retratos. 

— Fiquem aqui — disse Kyoshi. Ela se aventurou com cuidado 

para dentro do corredor arruinado e caminhou tão silenciosamente quanto 

podia pelo labirinto de corredores, usando o que ela podia se lembrar das 

antiquarias exibidas como referência.  

Ela chegou na galeria e foi recebida com a visão de Yun parado 

no meio da sala vasta, segurando o corpo mole de Lu Beifong pelas 

roupas. 

— O velho tem um belo par de pulmões — disse Yun, enfiando 

um dedo de sua mão livre na orelha. Ele largou Lu no chão com uma 

batida, e o som de uma cabeça pulando contra uma superfície dura 

arrancou um arrepio de Kyoshi. — Eu fiz uma curva errada. Você chegou 

antes de mim até Hei-Ran porque fiz uma curva errada. Dá pra acreditar? 

O rosto de Yun estava distorcido com uma fúria que Kyoshi nunca 

havia visto nele, como se ficar perdido no palácio fosse a pior experiência 

que ele já havia passado.  



— Eu estive aqui antes — ele continuou. — Muito mais vezes 

que você. Aquele quarto vermelho horrível costumava ser meu. 

Engraçado como o destino funciona, não é? Mas pelo menos consegui 

um prêmio de consolação.  

Ele chutou o corpo de Lu, enrolando-o pelo chão. O líder da 

família Beifong havia sido o sifu de Jianzhu, o que significava que ele se 

considerava mestre de Yun também, pelas regras da linhagem de ensino 

e deferência.  

— Sabia que sem o apoio desse monte de trapos, Jianzhu nunca 

teria conseguido me declarar como Avatar? — perguntou Yun, acalmado 

pelo ato de desrespeito. — Lu foi parcialmente responsável pelo que 

aconteceu com a gente, de certa forma. Acabar com ele foi bom, mas com 

Hei-Ran vai ser melhor ainda. 

Esse não era ele. Não podia ser a mesma pessoa. A caverna na 

qual ele havia desaparecido havia cuspido um simulacro, um espírito 

inumano embrulhado na pele de Yun. 

— Ela é a mãe da Rangi! — exclamou Kyoshi. 

— E a Rangi é nossa amiga. Há custos nisso, Kyoshi. Achei que 

você soubesse. Depois do Jianzhu, achei que você entendia o preço da 

justiça. — Ele falava com tanta preocupação, como se estivesse 

confortando uma vítima da inevitabilidade, uma pessoa presa antes de 

uma enchente ou de um terremoto. — Você devia levar a Rangi pra longe, 

pra que ela não tenha que ver a mãe morrendo. Eu planejo terminar meus 



negócios na Nação do Fogo antes do fim do festival. É escolha sua se 

vocês duas estarão aqui pra isso. 

Kyoshi ouviu passos do outro lado da galeria. O Chanceler Dairin 

havia arranjado um contingente de guardas, bloqueando a saída oposta. 

Pela forma que seus olhos se moveram para as paredes, sua prioridade 

máxima era a segurança das pinturas, não o bem-estar de qualquer um 

perto delas.  

Uma soldada deu um passo à frente para lançar um ataque de  

Punhos de Fogo. 

— Não! — exclamou Dairin, apressando-se para deter o braço da 

mulher. — Sem chamas! 

Yun estava preso entre o Avatar e os guardas do palácio. 

— Abaixe-se! — gritou o capitão do esquadrão para ele. — Você 

está cercado e não tem nada para dominar! 

Ele olhou para Kyoshi uma última vez antes de cobrir seu rosto 

novamente com a figura pública, o rei encantador, o rei do show. Ele 

ergueu suas mãos para a audiência. 

— Pra falar a verdade, eu tenho sim. 

Yun apontou os dedos para um dos lados da galeria e os Avatares 

do Fogo começaram a se dissolver. 

As coroas de suas cabeças escorreram pelas paredes, deixando 

fundos de madeira pura para trás. As cores brilhantes dos retratos 

sangraram para longe dos rascunhos como cera jogada na fogueira e 



agrupada em massas de vermelho e marrom que flutuavam no ar para as 

mãos de Yun. 

— O pigmento na tinta — ele explicou. — Geralmente é feito de 

pedras do solo.  

— Não! — Dairin gritou, seus medos tomando vida em uma 

forma que ele jamais poderia ter imaginado. — Não, não, não!  

Os guardas na frente dele congelaram, acometidos pelo horror que 

estavam testemunhando. Isso era um ataque a algo mais profundo que 

suas próprias vidas. 

Como se estivesse sendo fortificado por sua celebração, o célebre 

Avatar Szeto foi o que mais durou. Mas ele também caiu, a tinta de seu 

chapéu escorrendo por seu rosto, mesclando-se nas cores escuras de seus 

ombros, depois de sua cintura, seus joelhos. Seu grande selo de pedra se 

desfez em uma poeira de cinábrio, juntando-se à massa crescente de 

pigmento que flutuava sob o controle de Yun. Um lado da galeria agora 

estava completamente branco. Em vez dos rostos sábios dos Avatares, os 

retratos dos Senhores do Fogo agora encaravam uma parede vazia. 

Yun segurou o mais fino trabalho da Nação do Fogo em uma 

massa dimórfica sobre sua cabeça. E então, como uma criança feliz por 

ganhar permissão para quebrar um jarro, ele a arremessou no chão. O 

pigmento explodiu em uma chuva de pelotas endurecidas e fragmentos 

afiados e uma névoa cegante.  



Kyoshi conseguiu proteger os olhos antes que as farpas voantes 

se enfiassem em seus antebraços. Um pedaço de tinta a atingiu tão forte 

na parte do meio que quase a derrubou para trás e arrancou partes das 

correntes de sua proteção, o metal escorrendo dela como tripas cortadas. 

Suas arfadas sem vento não fizeram nada além de proteger sua boca da 

poeira vermelha.  

Quando sua visão desembaçou e os vapores da explosão de tinta 

diminuíram, Yun havia desaparecido.  

  



 dela se fundiram em um redemoinho de 

barulhos indistinguíveis. 

Kyoshi cavou seu caminho na direção dos gemidos dos feridos do 

outro lado da sala, deixando trilhas sobre a poeira escura que cobria o 

chão. Os guardas do palácio vestiam armadura, mas principalmente peças 

cerimoniais. Ela viu rostos feridos, a curvatura conhecida de costelas 

quebradas. E aqueles eram os que tiveram sorte, como ela. Alguns não 

estavam nem se mexendo. 

O Chanceler Dairin tinha estado completamente desprotegido. 

Ela encontrou seu corpo perfurado por buracos pequenos, cada um 



escorrendo sangue. Ela tentou tampar seus ferimentos com as mãos, mas 

não conseguia cobrir todos. Ela não tinha nenhuma água com ela para 

sequer tentar curá-lo.  

Mais guardas entravam por todos os lados, gritando em confusão. 

Yun já deveria ter escapado do cerco deles. Kyoshi ouviu mais do que 

alguns gemidos de dor das figuras enrijecidas que se deparavam com o 

dano causado à sua história e cultura. 

— Saiam do caminho! — ela escutou Atuat exclamar. — Me 

deem espaço! 

A médica da Tribo da Água caiu de joelhos ao lado de Kyoshi. 

Em vez de tirar a água da bolsa em seu quadril, ela checou os guardas 

caídos ao redor de Kyoshi com as mãos vazias, examinando um por vez 

por um momento brevíssimo antes de passar para o próximo. 

— Por que você não os ajuda? — exclamou Kyoshi, suas mãos 

ainda pressionadas contra o corpo de Dairin. 

— Tem muitos feridos. Tenho que fazer uma triagem com quem 

pode ser salvo e quem não pode. 

— O chanceler está morrendo! 

Atuat deu uma olhada para Dairin.  

— Ele já se foi — ela disse com uma neutralidade tão depreciativa 

que fez Kyoshi pensar que estava olhando para o próprio Tieguai o 

Assassino. — Não perca tempo com ele.  



Kyoshi havia lido a mulher completamente errado. Ela havia 

assumido que a grande médica lutaria por cada sopro de cada vítima. A 

amizade de Atuat com Hei-Ran fez parecer que ter sentimentos por 

aqueles que você curava era a chave para a saúde deles. Mas aqui, ela 

estava priorizando clinicamente, decidindo os destinos mais rápido do 

que havia decidido o que beber na festa. 

Kyoshi tirou as mãos do corpo estático de Dairin, suas vestes 

grudando nas mãos dela por conta do sangue. Ela não sabia que bençãos 

os cidadãos da Nação do Fogo davam para os mortos. Ela esperava que 

suas desculpas sussurradas para o pobre homem servissem. 

Atuat soltou sua bolsa de água e jogou para ela. 

— Se você sabe algo de cura, faça o que pode. Pelos vivos. — A 

médica colocou as mãos sobe o peito do guarda inconsciente que estava 

examinando. O ar em volta delas ficou frio o suficiente para incomodar 

a pele de Kyoshi. 

— O que você está fazendo? – Kyoshi perguntou, lutando contra 

um arrepio. 

— Diminuindo a temperatura corporal dele. — As têmporas de 

Atuat pulsavam em concentração. — Diminui cada processo do corpo, 

incluindo a morte. Mas se eu não parar no momento certo, seus fluidos 

vão virar gelo e destruir seus próprios órgãos de dentro pra fora.  

Depois de alguns movimentos com as mãos, ela passou para o 

guarda seguinte e recomeçou o processo.  



— Nunca ouvi falar de tal técnica — disse Kyoshi. Congelar 

líquidos era uma técnica básica de dominação de água. Até ela conseguia 

fazer isso a essa altura. Mas ela nunca havia considerado as sutilezas 

entre água e gelo, nem as linhas embaçadas entre os elementos dentro e 

fora do corpo de uma pessoa. 

— É porque requer muito poder bruto para a maioria dos 

dominadores. E não ferir alguém com tais poderes precisa de muito 

controle. Use a técnica errado, coloque força no mínimo excesso, e isso 

mata. Então talvez você devesse calar a boca e me deixar focar? 

Kyoshi pegou a água de sua bolsa e trabalhou em quem podia. Ela 

basicamente sabia como parar sangramentos e colocar articulações de 

volta no lugar, e a sala demandava muito mais do que suas técnicas 

básicas. Conforme ela curava os machucados superficiais e espiava a 

parede arruinada dos Avatares do Fogo, um único pensamento ecoava em 

sua mente. 

Não tinha sido Yun que havia feito isso. Não podia ser. Se ela não 

tinha certeza antes, a falta de coração em relação a Rangi e Hei-Ran, o 

vandalismo gratuito, o assassinato desmedido de Lu e do Chanceler 

Dairin lhe davam certeza agora. 

Isso era trabalho do espírito. Aquela aparição suja e brilhante que 

a havia identificado como o Avatar e arrastado Yun para a escuridão de 

uma montanha havia dominado a mente dele. Ninguém poderia passar 



por uma experiência como aquela sem mudanças. O Yun que ela 

conhecia nunca seria tão cruel e destrutivo.  

Atuat terminou de esfriar a última das vítimas que considerava 

possíveis de salvamento. Ela golpeou a perna de um guarda próximo.  

— Leve-os para a ala da enfermaria, mas tenha cuidado — ela 

comandou. — Eles ainda não estão realmente curados, mas seus 

cirurgiões podem começar a trabalhar neles agora. Estarei lá para ajudar 

em breve.  

Kyoshi só tinha uma pergunta para a mulher.  

— Você pode me ensinar essa técnica? 

Salvar vidas, puxar as pessoas da morte... não havia melhor uso 

de dominação na opinião dela. A habilidade de manter alguém estável até 

um médico de verdade chegar teria feito tanta diferença no passado. 

Atuat deu uma risada zombeteira. No começo, Kyoshi pensou que 

ela talvez tivesse relevado o quanto de estudo era necessário, mas 

acontece que Atuat via as coisas de outro ângulo. 

— Quando se trata de cura, eu posso ensinar qualquer coisa a 

qualquer pessoa, na fração de tempo que geralmente é necessária — ela 

disse. — Agora se eu tenho um aluno com as qualidades necessárias é 

uma questão diferente. 

Elas se levantaram e se depararam com o líder dos seguranças 

pessoais de Zoryu esperando pelo Avatar. O rosto do homem de 

armadura se enchia de uma raiva silenciosa e engarrafada, como se ele 



tivesse sido escolhido a dedo para representar a ira de toda uma nação. 

Somente seu trabalho o impedia de derramar pelas beiradas. 

— Podemos falar sobre isso depois — Atuat murmurou para 

Kyoshi. — Acho que você tem assuntos mais urgentes no momento. 

 

 

 

Kyoshi seguiu o guarda furioso pelo palácio. Eles passaram por 

um mar de nobres furiosos que se moviam na direção contrária, uma 

multidão que havia sido dispensada recentemente de uma reunião 

insatisfatória. Os membros da corte, que haviam tomado tanto cuidado 

na ordem de fala durante a festa, murmuravam e reclamavam entre si 

sobre “nunca terem sido tão humilhados” e “a criança sendo uma 

desgraça para a coroa.” Alguns dos homens e mulheres mais lívidos 

usavam a peônia alada, o que significava que eram do clã Keosho, o 

mesmo clã da mãe de Zoryu. 

O capitão parou em frente a um par de portas massivas de bronze 

e indicou que não tinha permissão para seguir adiante. 

— Onde estão minhas acompanhantes? — Kyoshi perguntou — 

A tenente e a diretora? — Ela tinha a sensação de que precisaria da ajuda 

de pessoas da Nação do Fogo para o que viria a seguir. 



— Coordenando o isolamento do palácio — foi a resposta brusca. 

“Sendo úteis, diferente de você” era o comentário adicional silencioso. 

Kyoshi abriu as portas sozinha, revelando a sala do trono, o 

mesmo lugar em que o Senhor de Fogo recebia seu conselho de guerra. 

O telhado do grande hall era apoiado por quatro enormes pilares 

vermelhos com pinturas de dragões dourados espiralando em volta deles 

em direção ao céu. No fundo, a muitos passos de distância, ficava o trono 

da Nação do Fogo, uma plataforma lisa e blocada que daria pouco 

conforto a quem sentasse nela. Um enorme dragão esculpido, enrolando-

se no próprio corpo, ameaçando explodir da parede. Ela imaginava que 

se espiasse embaixo do tapete de seda que cobria todo o terço central do 

chão, ela poderia encontrar ainda mais dragões encarando de volta. 

Um ministro irritado desviou dela em seu caminho, o último 

remanescente de uma audiência que ela havia perdido. Era o homem que 

ela quase atacou com o leque. Ele olhou para Kyoshi e correu para fora, 

deixando-a sozinha na sala do trono com apenas outras duas pessoas. O 

Senhor do Fogo e seu irmão. 

Não era um bom momento para uma estranha aparecer. Zoryu 

estava cinzento e inclinado, seus olhos meio fechados como se a luz 

estivesse causando dor. Chaejin estava em pé a seu lado, soberano e 

calmo. Um artista capturando essa cena poderia ter facilmente 

confundido seus objetos de estudo. 



Ela esperou que Zoryu dispensasse Chaejin, mas a ordem nunca 

veio. 

— Ele está vivo? — o Senhor do Fogo perguntou assim que as 

portas se fecharam. — Yun estava vivo e nenhum membro do seu país 

pensou em me contar? Todos no Reino da Terra decidiram ignorar esse 

fato juntos? 

Ele não sabia o quão certo estava. E Kyoshi era mais culpada que 

qualquer Sábio da Terra. Ela não era capaz de responder. 

— Por que ele faria isso? — O choro de Zoryu era direcionado 

aos espíritos do céu tanto quanto para Kyoshi. — Por quê? 

— Ele estava atacando as pessoas que lhe fizeram mal — ela 

sussurrou. — Lu Beifong, Hei-Ran, as pessoas que lhe disseram que ele 

era o Avatar. — Vingança soava tão estranha como motivo, vindo de seus 

lábios, mesmo que ela soubesse exatamente a profundidade e a forma que 

aquilo poderia tomar. 

— Eu fui informado sobre a situação na galeria — Zoryu 

continuou. — Quantos mortos? 

Kyoshi forçou a se lembrar de quantos corpos Atuat havia 

decididamente ignorado no chão. 

— Lu. O Chanceler Dairin. Dois guardas. Talvez mais, depende 

se sobreviverão à noite. 



Zoryu se apoiou no lado de seu trono. O ato o fazia parecer uma 

criança tentando se esconder para não ter a atenção chamada na sala de 

aula. O manto de ser o Senhor do Fogo era muito pesado para ele agora.  

— O chanceler não merecia — ele murmurou. — Nenhum deles 

merecia. 

Chaejin reagiu à lista de casualidades de forma muito diferente. 

— Isso é terrível — ele disse, esfregando seu queixo 

exageradamente. — Um oficial de alto escalão da Nação do Fogo morto 

no palácio? Um convidado estrangeiro sob a hospitalidade do Senhor do 

Fogo, assassinado? Sem mencionar toda a destruição de nossa herança 

cultura e a humilhação de toda uma corte no jardim. As desgraças a nosso 

país continuam se amontoando. Não posso imaginar o que teria 

acontecido se o invasor tivesse assassinado com sucesso a diretora da 

Academia Real.  

Kyoshi notou que ele não contabilizou os guardas caídos. Ela 

tinha aguentado por tempo o suficiente a tentativa de agir com decoro. 

— O que exatamente você está fazendo aqui? — ela lançou a 

Chaejin. 

— Representando a voz dos Sábios do Fogo em resposta ao 

ataque horrendo contra nossa nação — ele respondeu. — E se eu puder 

trazer a palavra do clã Saowon também, que seja. — Chaejin desceu as 

escadas que levavam ao trono. Ele provavelmente não devia estar parado 

sobre elas para começo de conversa. — Eu estaria mentindo para meu 



Senhor do Fogo se dissesse que vejo uma saída para esse desastre. Fomos 

gravemente desonrados como pessoas. Há pedidos de retaliação contra o 

Reino da Terra. 

— O Reino da Terra... — Ela ia dizer que o Reino da Terra não 

era responsável, mas não conseguia terminar a frase. — O Reino da Terra 

não mandou Yun para ferir seu país. 

— Eu sei. — Bondade gotejava de cada palavra de Chaejin. — 

Eu passei os últimos vinte minutos assegurando a corte de que nossos 

amigos do outro lado do mar não são culpados. Deu trabalho, mas eu os 

convenci.  

Ele não precisava mentir. Se tudo que ela havia ouvido naquela 

noite era verdade, era benéfico a Chaejin dirigir a raiva da corte ao Senhor 

do Fogo, não a um poder estrangeiro. 

E deveria ter sido Zoryu a fazer o trabalho diplomático. Kyoshi 

olhou para o Senhor do Fogo, mas a presença de Chaejin o tornava um 

irmão mais novo e nada mais, incapaz de falar acima de seu irmão mais 

velho. Os Keohso irritados provavelmente estavam bravos por Chaejin 

ter assumido o comando da situação. 

— Senhor do Fogo, posso falar com seu irmão a sós? — ela 

perguntou. Ela havia acabado de chegar, mas era claro que não 

conseguiria nada útil de Zoryu agora. A cabeça dele balançava em uma 

direção indiscernível. 



— Zoooryuuu — cantarolou Chaejin, como se estivesse 

embalando o irmão para dormir. — Estamos liberados? 

Um aceno fraco. Bom o suficiente. Kyoshi passou pelas portas 

pesadas e Chaejin se juntou a ela do lado de fora. 

— Sinto muito que você tenha que ter visto isso — disse Chaejin. 

Ele espiou o corredor para ter certeza de que estava vazio. — Meu irmão 

mais novo não fica no melhor estado sob pressão.  

Kyoshi examinou o rosto dele.  

— Eu ainda não consigo superar o quanto vocês se parecem 

apesar de serem de mães diferentes. 

— Me disseram que eu poderia servir como um dublê político. 

Ainda temos esse tipo de coisa na Nação do Fogo, sabe? O Exército do 

Fogo fica de olho em cidadãos aleatórios que se pareçam com figuras 

importantes. Embora eu não ache que algum deles tenha sido colocado 

em serviço no último século. 

— Zoryu não me impressionou até agora — disse Kyoshi. — 

Talvez ele devesse ser seu dublê e não o contrário. 

A sobrancelha de Chaejin se levantou frente à implicação.  

— Em verdade, eu temo por ele — ele disse com cuidado. — Se 

ele não puder trazer justiça ao infrator com maestria, os clãs não o 

considerarão mais apto para ser o Senhor do Fogo. 

— E o que aconteceria, então? 



— Ele seria substituído — Chaejin pausou para assimilar a reação 

dela antes de continuar. — Eu não tenho ideia de por quem, sinceramente. 

Mas nenhum Senhor do Fogo deixou o trono e viveu muito depois. 

Kyoshi concordou lentamente com a cabeça. 

— Quem diria que não seria melhor assim? Ninguém quer pontas 

soltas por aí. Um único governante popular e sem oposição seria melhor 

para a Nação do Fogo. — Ela se curvou para sussurrar na orelha dele. — 

Eu sei o que eu disse na festa, mas honestamente, o Avatar trabalha para 

quem usa a coroa. Não precisa ser um fracote como Zoryu.  

Chaejin sorriu. 

— Parece que posso contar com seu apoio quando o pior passar. 

Realmente soava assim. 

— Me responda uma coisa — ela disse. — Quando se tornar 

Senhor do Fogo, o que pretende fazer com as fortunas de seu país? 

O sorriso dele oscilou. 

— Perdão? 

— O que você fará? Você mesmo me contou sobre todos os 

problemas em que a Nação do Fogo está imersa. Que ações tomará para 

ajudar seu povo? 

Chaejin deu de ombros. 

— Pensarei em algo. Tenho certeza de que quando um verdadeiro 

governante se sentar no trono, os problemas de nosso povo vão se 

resolver sozinhos. 



— Entendo. Então você será melhor que seu irmão, e a ordem 

natural das coisas será restaurada sozinha.  

— Sim, exatamente! — Ele se deleitou na compreensão dela. — 

Avatar, eu estou corrigindo um erro. Esse país é meu por direito, não 

importa o quanto meu pai modificou a lei em sua declaração. Eu vou ter 

o que é meu por direito, e se um pouco de sangue precisa ser derramado, 

então que... seja... — O restante do sorriso de Chaejin se derreteu. Seus 

olhos se estreitaram. — Avatar, você estava brincando comigo agora 

mesmo? 

— Brincando? Não, eu estava formando uma opinião.  

As intrigas da corte da nação do Fogo poderiam ser muito 

complexas para que ela navegasse perfeitamente, mas julgar caráter era 

mais simples. Em Chaejin, ela via um homem que queria poder para o 

próprio bem, e que estava disposto a queimar o próprio país para 

consegui-lo. Que familiar. 

“Você sabe o que fazer com esse tipo de homem,” a voz de Lao 

Ge ecoou. O fato de que ela podia imaginar seus sussurros melhor do que 

ouvir as vozes de suas vidas passadas a chateava.  

Ela não iria remover um dignitário de uma nação estrangeira 

como seu antigo sifu provavelmente gostaria. Mas ela iria fazer tudo que 

estivesse em seu poder para impedir um homem egoísta e de visão curta 

de instigar uma guerra civil para benefício próprio. Era seu papel como 

Avatar.  



Chaejin sentiu a resolução dela se condensando, de que lado ela 

estava ficando.  

— Nada do que eu te disse terá valor para a corte, ou em corte. 

Me denuncie e será sua palavra contra a minha. Você é o Avatar, mas é 

uma estrangeira.  

— Eu sei. Vou conseguir mais contra você eventualmente. 

Ele franziu o cenho para a sinceridade dela. 

— Marque minhas palavras, o ataque ao palácio vai levar à queda 

de Zoryu se não tiver uma resposta. Apoie meu irmão se precisar. Mas só 

vai adiar o inevitável. Nem mesmo o Avatar pode lutar contra a história. 

Kyoshi se virou e andou pelo corredor. 

— Temos um ditado na Nação do Fogo. — Chaejin a chamou 

sobre o ombro. — A desonra é como um pássaro a voar. Ela tem que 

pousar em algum lugar. 

Era como ela esperava então. A paz para a Nação do Fogo e a 

proteção de Hei-Ran, tudo convergindo num único ponto. 

Yun. 

  



 levar pela grande balsa que era sua cama no 

oceano vermelho dos aposentos do Avatar. Ela não conseguia dizer 

quantas vezes havia sido acordada por seus sonhos durante a noite. Toda 

vez que seus olhos abriam, ela encarava o telhado pintado, sua mente 

correndo até sua visão se embaçar em padrões de vermelho ondulante.  

Ela estava bem acordada e já vestida quando uma serviçal veio 

chamá-la. E não ficou surpresa ao ouvir que Rangi e Hei-Ran também 

estavam acordadas e queriam falar com ela. 

A serviçal a guiou até uma varanda no andar de cima, preparada 

com uma pequena mesa de café da manhã. A vida do nascer do sol era 



prejudicada pelo muro cinza que circulava o palácio, mas elas estavam 

alto o suficiente para ver a luz apontando por cima das bordas da caldeira. 

A capital da Nação do Fogo ficar dentro de um vulcão adormecido era 

um conhecimento geral, mas Kyoshi nunca havia considerado como seria 

a vista de dentro da depressão. Ela podia estar sentada na palma de um 

gigante, seus dedos de pedra ameaçando se fechar em volta dela.  

Rangi e Hei-Ran já estavam devorando seu café da manhã 

composto de um cozido suave e vegetais salteados. Os temperos e óleos 

ardentes que tinham besuntado a comida da festa agora estavam do lado 

da mesa, em pequenos potes, para serem adicionados a gosto. Mesmo os 

cidadãos da Nação do Fogo davam um tempo dos sabores picantes no 

início da manhã. 

Kyoshi sempre se divertida com a destreza com que Rangi se 

movia por suas refeições, seus traços delicados em contraste com seu 

consumo voraz. Sua mãe não era diferente. Elas provavelmente haviam 

desenvolvido um hábito no quartel de comer o mais rápido possível para 

evitar perder tempo. 

— Sente-se e coma primeiro — disse Hei-Ran a Kyoshi, 

apontando para a comida com seus hashis. — Vamos precisar de energia 

e fiquei sabendo que você tem costume de pular refeições. 

Rangi observou cada mordida de Kyoshi, uma humilhação 

recente trazida pelas denúncias de Jinpa. Não confiavam mais que o 

Avatar se alimenta-se apropriadamente. “Eu vou me vingar por isso, 



monge,” Kyoshi pensou enquanto mastigava e engolida sob a supervisão 

de Rangi. “De alguma forma, algum dia.” 

Assim que terminaram, Hei-Ran se reclinou sobre a cadeira e o 

silêncio caiu sobre a mesa. Ela observou a luz se estender pelo campo.  

— Então — ela disse. — Yun quer me matar.  

O som das articulações de Rangi se enrijecendo pôde ser ouvido 

na calmaria da manhã. Mas Hei-Ran havia dito de forma seca, como se 

estivesse reparando na cor de seu guardanapo. Um detalhe em um 

relatório oficial.  

— Ele escapou não só do palácio, mas de um isolamento 

completo da caldeira — ela continuou. — Todas as saídas da capital 

foram fechadas. As festividades na Cidade do porto estão pausadas 

enquanto a busca continua de casa em casa. Sem sorte ainda, contudo.  

Kyoshi estava ao mesmo tempo impressionada e perturbada com 

a eficiência da Nação do Fogo em conduzir uma caça por um homem. 

— Talvez tenha um outro ângulo que possa nos ajudar a achá-lo. 

Ela contou às duas sobre a conclusão que havia germinado na 

galeria e criado raízes durante a noite. Ela havia discutido a possibilidade 

com Rangi, mas Hei-Ran estava ouvindo pela primeira vez.  

— Você acha que o espírito que te identificou como Avatar 

possuiu Yun — disse a diretora. Kyoshi assentiu. 

— Jianzhu o chamou de “Chefe Vagalume.” Ele disse que o 

espírito havia lutado contra Kuruk no passado. Esse espírito pode estar 



controlando-o, ou talvez tenha alterado sua mente. — Ela notou Rangi 

franzindo o cenho profundamente, mas deixou isso de lado no momento. 

— Nunca ouvi esse nome — disse Hei-Ran. — Durante o tempo 

que nosso grupo passou junto, excursões espirituais nunca foram o foco 

de Kuruk, digamos assim.  

Kyoshi desejava profundamente que as pessoas parassem de 

dançar em volta do comportamento de Kuruk com eufemismo. Ela não 

via o que seu antecessor podia ter feito para merecer o favor. 

— Lá em Yokoya, eu remexi as bibliotecas de Jianzhu, 

procurando por menções do espírito que se encaixassem na descrição, 

mas não encontrei nada. Esperava que você tivesse alguma lembrança. 

— É melhor perguntar ao próprio Kuruk. 

Kyoshi pensou que Hei-Ran a estivesse dispensando até se 

lembrar que ela deveria ser capaz de falar com suas vidas passadas. Ela 

tinha falado sério. Teria sido idiota esconder seus problemas espirituais 

ainda mais, então ela cerrou os dentes e confessou. 

— Não consigo — ela disse. — Não consigo alcançar 

completamente Kuruk ou qualquer outro Avatar. 

Para sua surpresa, elas não pareciam irritadas. 

— Comunicar com suas vidas passadas é um dos feitos mais 

difíceis e complexos que um Avatar pode performar — explicou Hei-

Ran. — Sabe-se que métodos e experiências de sucesso variam entre as 



gerações. Eu não sairia anunciando seu problema, mas não me destruiria 

por ele também.  

Kyoshi estava aliviada até os ossos. Por um aspecto de sua 

identidade de avatar quebrada e desajeitada, pelo menos por um aspecto, 

ela não era culpada. Quer diferença fazia ter alguém mais velho e mais 

sábio dar um conselho a ela.  

Hei-Ran encarou a borda da varanda e tamborilou seus dedos na 

mesa. 

— Tenho uma ideia — ela anunciou. — Conheço um amigo de 

Kuruk que passou mais tempo com ele depois que nosso grupo original 

se separou. Ele costumava ser um Sábio do Fogo fixo na capital, mas hoje 

em dia tem um pequeno templo em Chung-Ling do Norte. Ele é um 

expert em questões espirituais. Se alguém pode nos dar respostas, é ele.  

— Chung-Ling do Norte? — O nome da cidade tinha algum 

significado que Rangi desaprovava. — Não podíamos ir a Sábios do Fogo 

de verdade? 

— Eles estão nos bolsos do clã Saowon — explicou Hei-Ran. — 

O Alto Sábio é o tio-avô materno de Chaejin. Mas meu contato pode 

saber mais sobre essa criatura Chefe Vagalume, especialmente se tiver 

alguma ligação com Kuruk. Se o Avatar teve sucesso ao lutar contra ele 

no passado, talvez ele possa ser derrotado de novo agora. 

A ideia de seu predecessor ser útil para Kyoshi era algo novo, mas 

a enchia de esperança. O amigo de Kuruk poderia ensiná-la a quebrar o 



feitiço em que Yun se encontrava. Ela podia salvá-lo. Esse era o espírito 

dela, de que ela vinha sentindo falta no Reino da Terra. 

— Temos que ir a Chung-Ling do Norte — ela declarou. 

Rangi bateu os punhos na mesa, fazendo as louças tremerem. A 

frustração que crescia dentro dela desde o começo da discussão 

finalmente havia entrado em erupção.  

— Vocês estão se ouvindo? — ela gritou. — O palácio foi 

atacado, e vocês querem sair numa aventura atrás de um espírito? 

O otimismo de Kyoshi era muito frágil para aguentar qualquer 

debate. Ela precisava que Rangi estivesse totalmente ao lado dela, não 

oferecendo resistência.  

— De que outro jeito vamos recuperar o velho Yun? — ela 

exclamou. 

— Kyoshi, ele matou quatro pessoas e fugiu do palácio. Depois 

do que ele fez não tem mais “velho Yun.” 

Ela não podia acreditar. 

— Estou te dizendo que ele está possuído! 

A cadeira de Rangi arranhou o chão quando ela se levantou. 

— Um dia atrás você nem tinha certeza disso! 

— Tenente — disse Hei-Ran. — Controle-se. 

— Não, mãe, eu não vou. — A escolha de palavras dela era uma 

resposta do uso de hierarquia de Hei-Ran. — Não vou sentar aqui 

calmamente e ouvir você entreter os palpites ousados da Kyoshi sobre 



espíritos em vez de elaborar um plano de defesa para sua própria 

segurança! Eu sei que vocês duas se sentem péssimas pelo que aconteceu 

ao Yun. Eu também. Mas depois do que todas nós vimos, seria 

extremamente estúpido tratá-lo como qualquer coisa além do perigo que 

ele é. — Havia pouco espaço na varanda para que Rangi pudesse andar 

para frente e para trás, mas ela deu um jeito. — Quer dizer, ele não 

deveria ser capaz de fazer metade das coisas que fez na noite passada. 

Ele se infiltrou na capital, matou Lu, e derrotou sozinho toda a força de 

segurança do palácio real. Isso não faz sentido. Yun é um diplomata e um 

Dominador de Terra talentoso, não algum tipo de assassino bem treinado. 

— Ele é — disse Hei-Ran. — Ele é um assassino bem treinado. 

Rangi parou no meio de sua próxima investida, o dedo apontando 

para o céu. 

— Quê? 

Tão metodicamente como se estivesse arrumando a armadura 

antes de uma batalha, Hei-Ran se preparou. Ela respirou fundo e 

controladamente várias vezes. E então contou a Kyoshi e Rangi uma 

história sobre Yun que elas nunca haviam ouvido antes. 

 

 

 



Imediatamente depois de encontrar Yun em Makapu, Jianzhu 

começara a se preocupar. Tanto Daofei quanto políticos corruptos 

haviam se beneficiado profundamente da ausência do Avatar. A morte 

precoce de Kuruk mostrava o quão desastroso poderia ser se o ciclo fosse 

“renovado” na hora errada. Yun precisava ser capaz de se defender 

sozinho dos ataques contra sua vida. 

Sua segurança física não era a única preocupação de Jianzhu. A 

legitimidade do novo Avatar seria atacada com todo truque debaixo da 

manga que existisse. Yun e seus aliados iriam eventualmente sofrer com 

difamações, extorsões e roubos de segredos. Ele teria que manter 

vigilância constante contra as tentativas de desestabilizar sua era de 

Avatar. 

Os inimigos de Yun viriam até ele como espiões, semeadores de 

caos e assassinos. E aos olhos de Jianzhu, não havia proteção melhor do 

que garantir que Yun possuísse ele mesmo essas habilidades. 

Esse tinha sido o trabalho do Mestre Amak em Yokoya, explicou 

Hei-Ran. O misterioso Dominador de Água havia aperfeiçoado sua 

técnica nos corredores escuros de Ba Sing Se, onde príncipes sorridentes 

atendiam banquetes juntos de dia e organizavam guerras escondidas de 

segredos e adagas colocadas nos pescoços uns dos outros pela noite. O 

Mestre Amak não tinha treinado Yun apenas para resistir a veneno, mas 

também como usá-lo. O irmão de Atuat o havia instruído a eliminar 

inimigos com facas e com as próprias mãos. As lições tinham sido 



limitadas à teoria. Mas em todas as matérias, com exceção da dominação 

de fogo, Yun havia se mostrado um aluno talentoso. 

Kyoshi tentou reconciliar o que estava ouvindo com o garoto que 

ela conhecia. Yun havia detestado o massacre de Jianzhu aos Caipiras 

Amarelos, mas ele também havia mencionado o quanto gostava de 

aprender com o Mestre Amak. Jianzhu devia estar lentamente começando 

a mover Yun do abstrato para a prática. Ele queria outro Coveiro e estava 

disposto a ser paciente para consegui-lo. 

— Eu fingi que não via porque pensei que fosse o melhor para a 

proteção do Avatar no longo prazo — disse Hei-Ran. Ela havia dito a 

Kyoshi que se arrependia do que tinha permitido que Jianzhu fizesse com 

Yun. Ela não estava se referindo ao treinamento de dominação. 

Rangi estava quieta. E estava fria. Nenhum calor emanava de seu 

corpo. Seu rosto era como o gelo cobrindo a superfície de um rio tão 

congelado que mascarava o que corria por baixo. 

Ela odiava assassinos. Quando empurrada a um beco sem saída, 

Rangi havia permitido que o Avatar trabalhasse com foras da lei, mas não 

havia mundo algum em que ela comprometeria sua moral e sua honra 

como sua mãe havia feito. 

— Um espírito não transformou o Yun em um monstro — ela 

sussurrou para Hei-Ran. — Você transformou. 

— Sinto muito... 



Rangi agarrou as beiradas da mesa. Ela ficou de pé, os músculos 

de suas costas flexionando enquanto ela levantava a grande peça de 

mobília, as louças e xícaras escorrendo sobre a superfície laqueada, e 

jogava todo o conjunto pela beirada da varanda.  

O ar da manhã ficou denso antes mesmo do baque. Quando a mesa 

atingiu o chão lá embaixo e os sons de madeira rangendo e porcelana 

quebrando como gotas de chuva as atingiu, Rangi já estava saindo. Hei-

Ran não fez nenhum movimento para impedir sua filha. Ela continuou 

sentada de frente para Kyoshi, como se aquilo tivesse sido uma 

ocorrência normal, um surto corriqueiro. 

Como nada além de cadeiras para ocupar o espaço, Kyoshi se 

sentia extremamente exposta. 

— Alguém se machucou? — Hei-Ran perguntou calmamente. 

Kyoshi olhou por cima do parapeito e balançou a cabeça. Hei-Ran 

apontou com o queixo para a porta pela qual Rangi havia desaparecido. 

— Você deveria falar com ela. Talvez você seja a única pessoa que possa 

nesse momento. 

— Preciso confirmar uma coisa antes. 

Hei-Ran leu a dureza no cenho franzido do Avatar. 

— Kelsang não sabia. Nós sofremos muito para esconder tais 

assuntos dele. Ele teria confrontado o resto de nós antes se tivesse 

descoberto.  



Kyoshi estava feliz em ouvir aquilo, mas não estava no clima para 

perdão.  

— E então talvez o resto de vocês o teria matado mais cedo 

também. 

Ela não se preocupou em buscar uma reação nos olhos da mulher 

mais velha para ver se havia conseguido machucar a única sobrevivente 

dos companheiros do Avatar Kuruk. Ela se levantou e foi procurar Rangi. 

 

 

 

Kyoshi esbarrou em Jinpa primeiro. Ele já sabia que uma situação 

delicada estava em curso. 

— A Madame Rangi está nos estábulos — ele disse. — Eu estava 

cuidado do Yingyong quando ela entrou e se ofereceu para ajudar. Ela, 

er, parecia queria ficar sozinha, então deixei que ela assumisse as coisas. 

— Ela te mandou cair fora, não foi? 

Jinpa encolheu os ombros. 

— Eu jinguei negativamente pra fora dali antes que minha roupa 

começasse a soltar fumaça. Só tome cuidado pra que ela não arranque o 

pelo do meu bisão ao escová-lo com muita força. 

Kyoshi seguiu as direções dele pelos corredores do palácio até 

chegar a outra saída que encarava o jardim. Ela revelava uma grande casa 



isolada que cheirava a feno recém-cortado. Um bando de funcionários 

dos estábulos perambulava à distância da construção, parecendo confusos 

sobre o que fazer com as mãos. Kyoshi sabia que eles haviam sido 

ordenados a sair. O lugar onde estavam marcava os limites das explosões 

de Rangi. 

Ela foi até a maior divisão e encontrou Yinyong, seu volume 

branco tomando a maior parte do local. Sua cela estava pendurada em 

suas costas em um ângulo estranho e somente um lado de seu pelo estava 

macio e liso. Ele grunhiu para Kyoshi como se perguntasse “Alguém vai 

terminar o trabalho?” 

O som de alguém fungando entregou a localização de Rangi. Ela 

estava entre a segunda e a terceira pata de Yinyong, sentada no chão 

coberto de feno, em posição fetal. Os instintos de Kyoshi lhe diziam para 

abaixar e envolver a garota menor com seus braços. 

— Por que você não o deteve? — A dureza no tom de Rangi 

raramente era direcionada a Kyoshi, mas agora vinha com força total. 

— Quem? Jianzhu? 

— Yun! — Rangi ergueu o olhar, seus olhos vermelhos. — Eu vi 

o quão perto dele você chegou na festa e você não fez nada! 

Kyoshi sabia que ela só estava sendo rude por causa da raiva, mas 

ainda não era um golpe justo. 

— Nada?! Ele estava parado no meio de uma multidão de reféns! 



— Então você balançou os leques pra ele, boa tentativa! Você é o 

Avatar, Kyoshi! Já passou pela sua cabeça tentar dominar? Você tinha 

tantas chances de derrubá-lo à força e não usou nenhuma delas! 

— Eu... — Ela não tinha nenhuma resposta para o porquê de não 

ter tentando lutar contra Yun usando água ou ar. Machucá-lo com os 

elementos, como ela havia feito por reflexo com tantos daofei e homens 

corruptos, não tinha passado pela cabeça dela. Olhando para trás, mesmo 

suas investidas com os leques haviam sido lentas e hesitantes. A 

vergonha dentro de Kyoshi se transformou em algo que machucava. — 

O que eu deveria ter feito então? Matá-lo a sangue frio como fiz com Xu 

Ping An? Derrubá-lo como um animal selvagem? Ele é nosso amigo! 

— Bem, que bom que você ainda tem espaço para debater — 

gritou Rangi. — Eu já não posso decidir como me sinto em relação ao 

Yun! Ele tirou essa escolha de mim! E se ele machucar você, Kyoshi? E 

se ele nos atacar de novo e você hesitar e ele machucar você? 

Kyoshi socou a parede acima da cabeça de Rangi. 

— Ele não faria isso! 

Poeira caiu do telhado, acertando os raios de sol que se 

esgueiravam estábulo adentro. De onde ela sentava, a voz de Rangi ficou 

menor e mais jovem. 

— Você tem um buraco na sua roupa que diz o contrário. Se eu 

tivesse te convencido a não usar armadura, você estaria num lugar muito 

diferente agora. Estaria seriamente machucada ou pior, e teria sido minha 



culpa. — Ela abaixou os olhos e abraçou os joelhos mais forte. — Eu não 

poderia viver com isso, nem com perder minha mãe de novo. Eu acabei 

de recuperar vocês duas. 

Kyoshi escorregou para o chão ao lado dela. 

— Rangi, eu juro a você, vou fazer o que for preciso com o Yun. 

Não vou deixá-lo machucar mais ninguém, especialmente não a sua mãe. 

Rangi examinou cada pedaço do rosto de Kyoshi, procurando 

sinceridade. Ela limpou a umidade crescente de seus olhos antes que 

virasse lágrimas. 

— Quando ela abriu os olhos no hospital da Atuat, eu comecei a 

ter esperança de que o passado havia nos deixado em paz — disse Rangi. 

— Achei que poderíamos começar a seguir em frente, como o calendário 

tradicional do Avatar conta os dias. Sabia que hoje é tecnicamente o dia 

seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro da Era de Kyoshi? 

Contar os dias de acordo com onde eles caíam na vida de um 

Avatar era um método formal e arcaico de contar o tempo. Era 

geralmente usado por historiadores ou comentado durante certas 

cerimônias espirituais. 

— Não parece — Kyoshi murmurou. Não parecia que sua vida 

como Avatar havia de fato começado.  

Elas ficaram lá sentadas por um bom tempo, sem dizer nada. 

Desejando que as coisas fossem diferentes. 

Kyoshi quebrou o silêncio. 



— Você jogou uma mesa de uma varanda. 

Rangi riu, um barulho sufocado de alívio. 

— Eu estou tão ferrada. Eu podia ter matado alguém. Mesmo no 

palácio real. E se o Senhor do Fogo estivesse passando embaixo de nós? 

— Eu não tenho mais o título de pior demonstração de maneiras 

nas Quatro Nações — brincou Kyoshi. — E eu nunca, jamais vou deixar 

você esquecer isso. 

Rangi esticou o braço e pegou a mão dela. Cicatrizes vermelhas 

viajavam pelo pulso de Kyoshi em padrões ondulados e ramificados 

como as veias de uma folha de palmeira, uma lembrança de quando ela 

lutou contra o relâmpago.  

— Enquanto você viver? — perguntou Rangi solenemente. 

Kyoshi sorriu e concordou com a cabeça. 

— Enquanto eu viver. 

Rangi beijou a pele curada das articulações de Kyoshi. O beijo 

selou uma promessa de sempre dificultar a vida uma da outra pelo resto 

de seus dias. Se Kyoshi tinha alguma saudade do passado, era daqueles 

momentos simples quando ela era única e a maior dor de cabeça de Rangi. 

 

 

 



— Avatar, Tenente, vocês estão aí? — Zoryu chamou do lado de 

fora. — Solicito a presença de vocês em relação a um certo assunto. 

A cabeça de Rangi pulou para longe do ombro de Kyoshi. Elas se 

encararam com o pânico crescente. Talvez tivesse sido uma mesa 

historicamente importante. 

Elas deslizaram por Yinyong para fora da divisão. Os 

funcionários tinham sido dispensados. O Senhor do Fogo as esperava, 

usando uma versão mais leve e matinal de suas vestes. Kyoshi se 

perguntou se ele demorava tanto para colocar as roupas quanto ela para 

amarrar sua proteção metálica.  

— Eu não me comportei bem na noite passada, logo após o 

incidente — disse Zoryu a ela. Ele lutava contra a vontade gritante de 

olhar para as pontas curvas de seus sapatos em vez de manter contato 

visual. — Eu deveria ter estado no comando da situação. Eu deveria ter 

falado com você no lugar de Chaejin. Eu juro, quando se trata do meu 

irmão, eu sinto como se minhas forças me deixassem. Certas pessoas... 

Elas te transformam em quem você costumava ser. 

Zoryu tinha suas falhas, mas ele era um governante que se 

preocupava com sua nação. Com a ajuda de Kyoshi ele poderia crescer e 

merecer sua coroa. 

— Você não precisa pedir desculpas — ela afirmou. 

— Que bom, porque, aparentemente, Senhores do Fogo fortes não 

têm permissão pra isso — ele suspirou. — Estive conversando com meus 



conselheiros e a situação permanece terrível. A única chance que tenho 

de impedir que a corte se volte contra mim é capturar Yun. 

— Então queremos a mesma coisa — disse Kyoshi. — Vou 

encontrá-lo pra nós dois. 

— Obrigado, Avatar. — Ele mordeu o lábio. — Mas essa não é a 

única razão pela qual estou aqui. 

Ele deu um passo ao lado para revelar Hei-Ran parada atrás dele, 

com Atuat a seu lado. As duas mulheres estavam com a postura rígida, 

como se a cerimônia tivesse começado de novo.  

— Qual o significado disso? — perguntou Rangi. Ela reconhecia 

algo que não gostava na postura de sua mãe. 

— Atua é minha segunda em comando, e o Senhor do Fogo é 

minha testemunha — disse Hei-Ran. Sem sua bengala, ela lentamente, 

cuidadosamente, ajoelhou-se na grama. Ela esticou a mão para trás e 

puxou uma faca extremamente afiada. 

— Não! — Rangi deu um passo à frente. — Mãe, não! 

Hei-Ran manteve a filha no lugar com um olhar. 

— Depois do que fiz, você ainda protesta? Consistência, Tenente. 

Ninguém escapa das consequências de suas ações. Isso demorou a vir. — 

Ela segurou seu coque com uma mão e apoiou a ponta da faca nele com 

cuidado. — Por falhar em reconhecer o verdadeiro Avatar. — ela disse, 

olhando para Kyoshi. — Por não proteger meu amigo Kelsang. — Hei-

Ran olhou para o Senhor do Fogo. — Por deixar meu antigo pupilo 



desonrar nossa nação. — E, finalmente, para Rangi. — Por não ser 

merecedora da estima de minha filha.  

Com um movimento rápido, Hei-Ran arrancou o pedaço de 

cabelo e o jogou no chão em sua frente. Suas mechas sedosas escuras, 

marcadas com fios brancos, escorreram por seu rosto até o pescoço. 

Rangi encolheu os ombros enquanto Atuat pegava com cuidado o 

coque cortado e enrolava um pano limpo de seda ao redor dele. Ela havia 

perdido o próprio cabelo uma vez, mas havia sido por conta das táticas 

traiçoeiras de um inimigo, muito longe no Reino da Terra. Lamentável e 

traumático, mas mais semelhante a uma ferida de guerra. Hei-Ran havia 

reconhecido sua desonra pessoal bem no coração de seu próprio país, em 

frente ao Senhor do Fogo. 

— Está feito — ela disse para Rangi com um sorriso. — Você 

carrega a honra desta família em suas mãos agora. Você vai cuidar muito 

melhor dela do que eu.  

Com mais alguns movimentos de sua faca, Hei-Ran cortou o resto 

do cabelo para combinar com as pontas picotadas, deixando-o 

extremamente curto, mas de alguma forma ainda enaltecendo 

precisamente seu belo rosto. Para essa família, fazer as coisas de forma 

limpa e apropriada valia para tudo, incluindo rituais de humilhação 

extrema. 

Atuat pegou a faca de Hei-Ran e ajudou-a a se levantar. De 

alguma forma, a médica era a segunda em comando ideal. Ela faria o que 



a amiga pedisse, sem a hesitação que um nobre da Nação do Fogo teria 

tido ao ver uma de suas maiores figuras cair em desgraça. 

Rangi, por outro lado, estava em cólera. Ela havia sido roubada 

de um momento correto, havia tido os bolsos furtados. Não tinha mais 

nada que ela pudesse dizer para a mãe em sua raiva. 

Hei-Ran deixou a filha agitar-se e fumegar por um minuto antes 

de decidir que haviam desperdiçado tempo o suficiente. Deixar que as 

testemunhas opinassem, mesmo entre membros da família, não parecia 

ser parte do ritual de corte do coque. 

— Muito bem, então. Chung-Ling do Norte. — Ela espiou 

Yinyong dentro do estábulo. — Vejo que você não colocou a sela no 

bisão corretamente. Cinco pessoas vão fazer o chão se mexer. 

— Como assim cinco pessoas? — Rangi conseguiu cuspir. — 

Como assim Chung-Ling do Norte? Não concordamos em ir pra lá. 

— Você estava irritada por não estarmos discutindo um plano 

para minha segurança antes — disse Hei-Ran. — Bom, o procedimento 

padrão depois que um alvo é atacado é mudar a localização dele. Você 

deveria saber disso bem, foi como você protegeu o Avatar de Jianzhu. — 

Ela virou-se para todos. — Vamos nos esconder em Chung-ling do Norte. 

Enquanto Kyoshi estiver lá, ela pode entrar em contato com o amigo de 

Kuruk e seguir quaisquer pistas espirituais para encontrar Yun. Vamos 

matar duas cobras-aranha com uma cajadada. Irmão Jinpa! Você 

terminou de reunir os suprimentos? 



Jinpa entrou hesitante pelo canto, caixas e sacolas de pano 

empilhadas em seus braços. 

— Terminei, Diretora. Podemos estar no ar em quinze minutos. 

Hei-Ran havia comandado o assistente de Kyoshi da mesma 

forma que Rangi. Rangi encarou Jinpa, furiosa com a traição. Ele 

simplesmente deu de ombros como se dissesse “A Dominadora de Fogo 

mais assustadora vence” antes de entrar na divisão ao lado de seu bisão.  

— Não discutimos nossas opções! — disse Rangi. — Temos que 

levar em conta sua condição. 

— Ela vai ficar bem — disse Atuat com um aceno 

desconfortavelmente cavalheiresco. — Ar puro e movimento fazem 

melhor para a saúde dela do que escondê-la no palácio. Ela sobreviveu a 

viagem pra casa, não sobreviveu? 

— Mas... Mas... — Rangi olhou para Kyoshi pedindo ajuda. 

Parecia que ela queria evitar um voo com a mãe a qualquer custo. 

— Mas nada! — Hei-Ran disse antes que o Avatar pudesse 

opinar. — Eu posso não ter nenhum posto agora, mocinha, mas você 

ainda é minha filha! Estou te dizendo que vamos sair nessa viagem e não 

quero ouvir mais nenhuma reclamação saindo da sua boca! Agora se 

apresse! 

Mocinha? Kyoshi havia visto a diretora dar ordens a tenente 

antes, mas esse era algum tipo novo de relação amedrontadora que havia 



despertado. A boca de Rangi se retorceu em um formato que Kyoshi não 

sabia que ela podia tomar. 

— Eu sou oficialmente companheira de um Avatar! — Atuat 

comemoru, erguendo os punhos no ar. O barulho repentino assustou 

Yinyong e fez com que ele esmagasse Jinpa contra a parede. — Vou 

mandar fazer uma daquelas pinturas chiques de tinta para a posteridade! 

Hei-Ran já estava inspecionando as partes do pelo de Yinyong em 

que Rangi havia trabalhado. 

— Você chama isso de pentear? — ela perguntou, mirando a 

desaprovação na filha. — Parece que você usou uma escova de corpo e 

não de pelo. Vai ter que ser refeito. O negócio todo. 

— Alguém pode me ajuda? — Jinpa implorou do outro lado, sua 

voz abafada pela pelagem de seu próprio bisão. 

Zoryu assistiu os procedimentos, tomado por horror e descrença. 

— Eu ia fazer todo um discurso sobre como o futuro da minha 

nação está nos ombros desse grupo — ele disse a Kyoshi. 

Uma sacola rasgou, espalhando seu conteúdo por todo canto. 

Yinyong rugiu em deleite e partiu para cima de tudo, quase derrubando 

Atuat com a língua. 

— Nós vamos, er, tomar cuidado. — disse Kyoshi. 

 

 

 



Rangi e os outros tiveram que voltar ao palácio para mais algumas 

coisas. Hei-Ran encurralou Kyoshi enquanto ela esticava o cobertor da 

sela de Yinyong. As duas estavam sozinhas na divisão. 

— Não é o suficiente, e você sabe disso — a mulher mais velha 

disse em voz baixa. 

Kyoshi manteve os olhos em seu trabalho. 

— O que não né? 

— Meu cabelo, minha honra, não foram suficientes para 

equilibrar a balança. — Hei-Ran ocupou as mãos com a sela para que 

parecesse que ela estava falando sobre outra coisa, algo trivial. — Não 

há como escapar do passado. Yun é o pecado da minha geração que 

voltou para nos assombrar. De um jeito ou de outro, ele vai me alcançar. 

— Ela apertou um dos cintos. — Rangi pode ver essa viagem como 

minha proteção. Você a vê como uma busca por pistas. Mas do meu ponto 

de vista, estamos atraindo Yun para longe do palácio, para o campo 

aberto. Estou indo com vocês para agir como isca. 

Kyoshi começou a protestar, mas Hei-Ran não deixou espaço para 

argumentos. 

— Você vai me usar para atrair o Yun. Você vai deixá-lo me 

matar se precisar. Não acho que você tenha uma boa chance de capturá-

lo sem um sacrifício.  

— Rangi nunca permitiria... 



— E é por isso que estou falando com você agora, não com ela. 

A estabilidade da Nação do Fogo é mais importante que a minha vida. — 

Ela gesticulou para o cabelo cortado. — A outra razão pela qual cortei o 

coque é para que não seja nenhuma desgraça ao país se ele me matar. 

Uma pessoa sem honra não precisa ser vingada. Eu posso aguentar 

qualquer insulto, porque não há mais uma pessoa a ser insultada. — Hei-

Ran manteve firme e forte como a terra em que elas estavam pisando. — 

No que me diz respeito, eu não mereço escapar mais da ira de Yun do 

que Jianzhu merecia escapar da sua. Minha morte pode fechar os livros 

desse pesadelo. Um lado bom que eu aceitaria sem hesitação. 

O trabalho falso chegou ao limite e elas se viraram para encarar 

uma à outra. 

— Minha filha nunca me daria ouvidos nessas questões — Hei-

Ran disse. — Mas posso confiar em você para fazer o que for preciso. 

Certo, Kyoshi? 

Presa entre duas pessoas da mesma família, Kyoshi não sabia o 

que dizer. Pelo bem de Rangi, ela teria recusado a oferta de Hei-Ran 

imediatamente. Mas a lógica arrepiante da diretora era brutal e elegante 

ao mesmo tempo. Incomodava Kyoshi o quão fácil Hei-Ran havia 

pensado na troca. 

Hei-Ran entendeu o silêncio dela como uma resposta e bateu 

levemente em seu ombro. 

— Boa garota.  



 significava atravessar grandes 

extensões de montanhas, lagos do tamanho de oceanos, desertos que 

ameaçavam engolir seus arredores. Kyoshi estava acostumada a não fazer 

nada por longos períodos de tempo nas costas de um bisão, observando a 

paisagem crescer e diminuir conforme viajam de cidade em cidade. 

Viajar pela Nação do Fogo era um passeio rápido em comparação. 

Alcançar o destino deles na Ilha Shuhon, a massa de terra seguinte 

partindo da capital, era como dobrar um tecido dupla-face para ver o que 

havia do outro lado. Chung-Ling do Norte ficava envolvida nos braços 



de pedra vulcânica, uma pequena passagem na formação garantindo a ela 

acesso ao mar. 

Eles encontraram uma clareira na encosta de floresta onde 

Yinyong poderia ficar, em vez de ser forçado dentro de estábulos que não 

eram feitos para abrigá-lo. Apesar da viagem curta, Rangi escorregou 

para fora da sela, uma bagunça esfarrapada. 

— Sua seleção de local de pouso precisa melhorar — disse Hei-

Ran, seguindo-a sem piedade. 

— Não precisa melhorar — murmurou Rangi. 

— Mocinha, eu viajo com o Avatar nas costas de um bisão desde 

antes de você nascer! Eu consigo contar duas aproximações pelo lado 

favorável ao vento e pasto insuficiente. Você quer que o pobre Yinyong 

seja surpreendido por bandidos? Ou morra de fome? 

— Não vamos demorar tanto assim. 

— Você não sabe disso! A preparação não é mais a chave do 

sucesso? Vamos ter que tirar o cartaz na entrada da Academia? 

Tinha sido assim durante todo o voo. Kyoshi pegou Rangi pela 

mão antes que ela pegasse fogo. 

— Por que nós não, er, averiguamos o caminho à frente? — Ela a 

puxou para longe do grupo, descendo a trilha que levava ao vilarejo. Jinpa 

e Atuat ficaram para trás, andando na velocidade de Hei-Ran. Eles 

haviam ficado quietos na maior parte da viagem, não ousando se meter 

em uma briga de família. 



— Viajar com a minha mãe é horrível! — Rangi exclamou 

quando ganharam alguma distância. — Parece que tenho doze anos de 

novo! 

— Como vocês conseguiram chegar ao Pólo Norte juntas? 

— Ela estava em coma! — explodiu Rangi, assustando Kyoshi 

com sua instabilidade. — Ter que aguentar ela me enchendo, mesmo 

numa missão com o Avatar, é uma história completamente diferente! 

Não era a reação que Rangi estava esperando, mas Kyoshi inflou 

de felicidade. Ela não podia evitar. Ver Rangi agindo de forma tão 

completamente e extremamente normal apertava uma corda amarrada em 

seu coração. Sempre o faria.  

Por puro capricho, ela pegou Rangi pela cintura e girou-a no ar. 

Ninguém estava ali para criticá-las por toques inapropriados. Rangi riu 

apesar de tudo e tentou golpeá-la, mas não conseguia alcançar tão longe. 

— Para! Você tá me envergonhando! 

— Esse é o objetivo! 

 

 

 

A maior parte das cidades com bom estado e reputação no Reino 

da Terra eram quadradas, criadas para ser básicas e com quatro lados 

rígidos do jeito nada imaginativo, mas suficiente do Reino da Terra. 



Quando os povoados eram forçados a se organizar em formas circulares 

de terra, Kyoshi estava acostumada a ver cidades se arranjarem em anéis, 

copiando Ba Sing Se. O layout deliberadamente tornava fácil ver quem 

era rico e quem não era.  

Mas dentro da cratera, os residentes de Chung-Ling do Norte 

haviam optado por construir nas beiradas. Casas e tendas de venda se 

angulavam em direção ao centro, separadas por ruas que lembravam os 

aros de uma roda. Sem Dominadores de Terra para erguer paredes e 

telhados, os prédios haviam sido construídos com toras arrastadas das 

encostas da montanha. A umidade implacável deformava a maior parte 

da construção de madeira, tornando a cidade levemente inclinada e 

confusa de se observar. 

E ninguém era rico. Não do jeito das capitais da Nação do Fogo e 

do Reino da Terra, ou de cidades autossuficientes como Omashu e 

Gaoling. Conforme atravessavam os arredores, passando por vendedores 

cansados, ambulantes vendendo ferramentas enferrujadas, e mães que os 

encaravam enquanto seguravam crianças nos quadris, Kyoshi reconheceu 

em Chung-Ling do Norte os mesmos sintomas que em Yokoya. Tentar 

plantar em solo infértil acabava com uma pessoa de um jeito particular. 

Kyoshi percebeu que a célebre prosperidade da Nação do Fogo 

que os outros países às vezes invejavam era, de certa forma, parte de um 

truque. Sendo intencional ou não, a capital reunia a maior parte do que 

os estrangeiros imaginavam como “a Nação do Fogo,” graças a seu 



tamanho pequeno em relação ao Reino da Terra. E a capital sempre 

estaria em boas condições como uma ponta de orgulho, escondendo as 

fraquezas, nunca deixando nada faltar.  

— Vamos fazer um reconhecimento e explorar o terreno — disse 

Hei-Ran. — O homem que procuramos se chama Nyahitha. Ele é da tribo 

Bhanti, por mais que prefira que não falem sobre isso. Por respeito, 

deveríamos fingir ignorância sobre o passado dele.  

— Quem é a tribo Bhanti? — perguntou Kyoshi. 

— Exatamente — disse Hei-Ran, encarando-a firmemente.  

Eles caminharam cidade adentro, na direção do mar. A irritação 

de Rangi crescia a cada passo. Um estranho poderia assumir que essa 

garota de aparência arrogante estava empinando o nariz para as 

dificuldades dos plebeus à vista, mas Kyoshi a conhecia melhor do que 

isso. 

— Qual o seu problema com esse lugar? — ela sussurrou. — 

Você foi contra vir pra cá desde o começo. 

— É uma cidade carnavalesca — murmurou Rangi. — Um galpão 

de jogos exaltado. Chung-Ling do Norte costumava ser conhecida como 

um lugar onde experiências espirituais eram comuns e qualquer pessoa 

poderia ter uma visão do outro mundo, não só os iluminados. Mas em vez 

de manter esse local espiritual, a vila abraçou sua reputação. As pessoas 

vêm aqui para pagar por um “encontro espiritual,” e assim que se cansam 

disso, pagam por um entretenimento barato. 



Kyoshi não sabia que tais opções existia. Se ela pudesse pagar 

para falar com Yangchen, ela o faria. Esvaziaria cada uma das numerosas 

contas que Jianzhu havia deixado para ela.  

— Não é real — Rangi apressou-se em dizer, já sabendo 

exatamente o que Kyoshi estava pensando. — As histórias de sucesso são 

de turistas que não querem admitir que desperdiçaram seu dinheiro. E o 

lugar mancha a própria natureza dos espíritos. Se eu fosse o Avatar e a 

única forma de fazer um avanço significativo fosse encerar a palma de 

um médium fajuto, eu enterraria minha cabeça em vergonha. 

Elas teriam que discordar nisso. Rangi pisou fundo em alguns 

lugares antes que sua expressão se acalmasse. 

— Ainda assim, a cidade não deveria estar tão acabada — ela 

comentou por fim. — Deve ter tido tanto problema com as colheitas 

quanto o Senhor Zoryu disse. Está tão ruim quanto... 

— O Reino da Terra? — Kyoshi perguntou, erguendo uma 

sobrancelha.  

— Sim, Kyoshi — disse Rangi, como sempre sem hesitar. — Tão 

ruim quanto alguns dos lugares que visitamos no Reino da Terra. — Ela 

chutou a poeira. — Eu nem sei mais o que está acontecendo com meu 

próprio país. Talvez eu tenha ficado fora por tempo demais. Me sinto uma 

estrangeira.  

Kyoshi olhou para os andares de cima dos prédios e leu as placas 

gastas que se penduravam das janelas. Havia um número desproporcional 



de pousadas para uma cidade desse tamanho, o que fazia sentido se os 

visitantes iam e vinham. Mas também tinham placas novas que se 

penduravam de postes e toldos, mostrando peônias-aladas, o símbolo do 

clã da finada mãe de Zoryu. O estado intocado delas fez Kyoshi pensar 

naqueles casacos que passavam a maior parte do ano no armário e só 

eram usados em ocasiões especiais. 

— Esse é um território do clã Keohso? — ela perguntou a Rangi. 

— Os Keohso tradicionalmente têm a maior influência na Ilha 

Shuhon, sim — respondeu Rangi. — Apesar de que muitas dessas 

bandeiras são os habitantes tentando fazer negócios. Aposto que eles têm 

uma bandeira pra cada grande clã, guardada em algum lugar, esperando 

pra ser usada. 

— Sabe, eu nunca te perguntei de que clã você é. — Durante todo 

o tempo em que se conheciam, Kyoshi havia falhado em aprender um 

fato tão básico sobre sua amiga. 

Rangi riu. Havia uma dureza no som. 

— Sei’naka. Nosso símbolo é uma pedra de amolar estilizada. 

Somos de uma ilha bem pequenininha no sul da capital. Às vezes não é 

incluída nos mapas feitos no Reino da Terra. — Ela colocou 

propositadamente um ritmo grosseiro no sotaque dela para mostrar a 

Kyoshi o quão grande era a distância social do palácio real, mesmo que 

não física. — Não tem nenhum recurso que valha à pena, então meu clã 

exporta os talentos e as habilidades de seus membros. Somos professores, 



guardas e soldados porque não temos mais nada que possamos fazer. Mas 

se não somos os melhores no que fazemos, então não somos nada.  

Nada. A palavra ecoou com amargura e pavor na garganta de 

Rangi, e através dela Kyoshi viu mais profundamente as chamas de sua 

garota incandescente do que ela jamais havia visto. 

Era o medo de não ser nada que colocava aço nas palavras e ações 

de Rangi. Fazia com que ela não quisesse se comprometer – a não ser, 

aparentemente, na forma que ela falava, por mais que Kyoshi estivesse 

disposta a sair no soco com qualquer um que achasse que houvesse 

qualquer parte de Rangi que devesse ser escondida. Explicava a tensão 

entre ela e a mãe, duas perfeccionistas sob a mesma pressão, trancadas 

na mesma jaula. 

— Eu gostaria de ver sua terra natal — disse Kyoshi. — Sua 

própria ilhazinha. Parece adorável. 

Rangi sorriu tristemente. 

— Eu ia te levar lá durante o festival, mas então isso aconteceu. 

Kyoshi esbarrou as costas das mãos das duas. 

— Algum dia — ela disse.  

Elas desaceleraram para que o resto do grupo pudesse alcançá-las 

e andaram em cinco pelo resto do caminho. A cidade se dividia para dar 

vista ao mar. Entre a caldeira e a praia, o território de Chung-Ling do 

Norte se estendia sobre a areia dura. Não havia nenhuma ordem de 

organização entre as tendas e vendas de cores vivas. Elas formavam uma 



floresta de entretenimento na qual alguém podia se perder. A julgar pelas 

placas de jogos e apostas e os altos preços da comida e do álcool, uma 

boa quantia de dinheiro seria necessária para atravessar o labirinto. 

Ainda era manhã, e essa cidade não tinha a propensão por acordar 

cedo associada com o resto da Nação do Fogo, então os donos de barracas 

e jogadores de dados ainda estavam se preparando. Assim que os 

trabalhadores da feira repararam no grupo que chegava, uma grande 

saudação ecoou pelo ar. A recepção barulhenta não era pelo Avatar ou 

pelos nobres da Nação do Fogo, mas por Jinpa. Os trabalhadores 

gritavam, tentando conseguir a atenção dele. 

— Mestre! Me dê uma benção! 

— Mestre Dominador de Ar! Mestre Careca! Aqui! 

— Eu perdi uma ovelha-coala nas montanhas! Me dê a sorte que 

preciso para encontrá-la! 

Kyoshi não ficou surpresa com a recepção. Fora de Yokoya, cujos 

residentes mão-de-vaca costumavam ver Kelsang como um problema, os 

Nômades do Ar costumam ser vistos pela população como trazedores de 

boa sorte. Já que monges e freiras tinham que parar em vilas ao redor do 

mundo em suas jornadas de templo em templo, a maioria dos plebeus 

oferecia com prazer sua hospitalidade aos Dominadores de Ar em troca 

de ajuda com tarefas, notícias e histórias envolventes de outras partes do 

mundo, ou uma promessa de levar mensagens a seus parentes distantes.  



Ter um Nômade do Ar dizendo palavras sagradas sobre um novo 

celeiro ou bebê era considerado de grande sorte entre aqueles que 

raramente encontravam membros da nação viajante. Ela ficava feliz ao 

saber que a mesma atitude se preservava do outro lado do mar. 

Jinpa deu um passo à frente e ergueu seu planador.  

— Que todos que o vento toca tenham sucesso nos negócios e na 

saúde! — ele gritou e girou o planador com as caudas abertas, criando 

uma grande brisa gentil que passou amplamente pela feira. Era uma 

distribuição rápida e igualitária de sorte, mais eficiente do que tentar 

abençoar um de cada vez. — Não tenho ideia se isso funciona, — ele 

sussurrou para seu grupo, — mas faz as pessoas felizes. 

— As pessoas aqui parecem menos sérias do que na capital — 

disse Atuat. Os vendedores haviam percebido suas origens polares e 

concluíram que se Atuat havia viajado tão longe para estar aqui, ela 

deveria ter muito dinheiro. Eles desviaram sua atenção de Jinpa, que 

podia ter os espíritos a seu lado, mas nenhum tostão. 

— Princesa da água! — eles gritavam para Atuat. — Rainha da 

neve, por aqui! Por aqui para os melhores jogos, as melhores bebidas! Só 

o melhor para uma rainha! 

— Eu realmente deveria ser tratada como realeza com mais 

frequência — disse Atuat. Ela sorriu e acenou para os trabalhadores como 

uma dignitária sobre uma carruagem que se movia lentamente. 



— Podemos confiar em vocês dois para tirar a atenção do resto 

de nós? — perguntou Hei-Ran.  

— Claro — respondeu Jinpa. — A Sifu Atuat e eu vamos garantir 

que vocês três possam resolver seus negócios com discrição. Ela e eu 

vamos... Ah, não, aquele é todo o nosso dinheiro, não é? 

Atuat estava ocupada esvaziando uma grande bolsa de moedas 

sobre uma mesa em troca de peças de aposta. Jinpa acenou para Hei-Ran 

com a maior segurança que conseguiu reunir antes de se juntar à médica. 

Hei-Ran tentou conter as veias em sua testa com os dedos. 

— Essa é minha punição — ela disse.  

Assim que se recuperou da dor de cabeça motivada pela amiga, 

ela as conduziu por um caminho tortuoso entre as tendas, escolhendo 

esquerdas e direitas com certeza. Ocasionalmente ela parava e cheirava 

o ar, suas narinas flamejando. 

— Sim, aqui fede — disse Rangi. — O que você esperava? 

Estamos perto de uma cama de algas apodrecendo.  

— O que estou procurando não tem cheiro — explicou Hei-Ran. 

— Estou tentando ver se estou ficando mais tonta. 

Em vez de explicar sua declaração enigmática, ela achou seu 

caminho entre duas barracas que não deveriam ter uma passagem entre 

si. Os donos não gostaram de vê-la cruzar as linhas dos negócios, mas 

um olhar duro da diretora os convenceu a guardar suas reclamações para 



si mesmos. Kyoshi se sentiu motivada a murmurar desculpas ao se enfiar 

pela passagem para alcançá-la.  

Elas chegaram em uma grande tenda solitária Era feita de pano 

coberto com óleo de linho, como navios que são feitos para não permitir 

que nenhum ar passe. A estrutura parecia tão manchada e inflamável que 

uma tosse errante de um Dominador de Fogo iria queimar a coisa toda. 

Um cartaz na parte de fora dizia “Visões Espirituais do Futuro.” 

Ou os símbolos estavam pintados em linhas onduladas, em uma 

aproximação embaçada de um estado de sonho, ou o pintor simplesmente 

não se importava demais em manter suas pinceladas limpas. Hei-Ran 

ergueu o tecido da entrada com a ponta da bengala. As três se enfiaram 

lá dentro. 

— Bem-vindas! — o único ocupante ecoou, erguendo os braços 

para saudar seus clientes em potencial. — Estão interessadas em 

mergulhar nos segredos do Mundo Espiritual? Têm fome por uma 

palhinha da grande tapeçaria do futuro? Diferente do que os adivinhos e 

místicos fraudulentos dizem, queridas visitantes, o poder de tais visões 

está dentro de vocês! Por um pequeno preço, posso ser meramente ser... 

seu humilde GUIA! 

— Nyahitha — disse Hei-Ran. — Sou eu. 

O homem piscou, ajustando os olhos para a luz que elas deixaram 

entrar.  

— Ah — ele disse, abaixando os braços. — É você. 



Ele tinha por volta da mesma idade que Hei-Ran. Seu rosto 

marcado carregava os traços de uma vida mais dura, mais dias no céu 

aberto. Ele estava usando roupas que imitavam o traje cerimonial de um 

Sábio do Fogo, um chapéu pontudo e peças largas de ombro sobre os 

braços nus. O efeito era menos convincente do que as imitações de trajes 

do Senhor do Fogo de Chaejin. 

A tenda estava vazia com exceção de alguns tapetes e almofadas. 

No centro, um dispositivo de metal que lembrava um braseiro de carvão 

estava enfiado no próprio chão. Não tinha nenhum combustível nele, 

entretanto, apenas um botão do lado da tigela. 

Kyoshi esperava que o homem oferecesse um assento para que 

ela pudesse parar de curvar o pescoço para caber na tenda. Mas ele e Hei-

Ran preferiram se encarar num silêncio frio, trazendo à tona o que 

obviamente eram velhas memórias e desgostos intensos. 

— Por que você está aqui? — perguntou Nyahitha. Ele tinha 

parado de gritar e agora falava com elas num tom silencioso e contido. 

— A reencarnação do Kuruk precisa da sua ajuda — disse Hei-

Ran, gesticulando para Kyoshi. 

Esse era o jeito que Kyoshi menos gostava ser chamada quando 

se referiam à identidade dela como Avatar. Mas se a levasse aonde ela 

precisava, que fosse. Ela se curvou para Nyahitha. 

O falso sábio a observou de cima a baixo. Kyoshi tinha a mesma 

sensação desconfortável que sentia em relação a Tagaka e Lao Ge. 



Pessoas mais velhas encontravam suas profundidades mais obscuras 

antes que ela mesma. 

— Sentem-se — ele disse, então virou as costas para elas e saiu 

pela parte de trás da tenda. 

Elas se arranjaram o melhor que podia em volta do objeto de 

metal. 

— Seria ótimo se a Kyoshi não tivesse que perder tempo 

imaginando que tipo de problemas você tem com esse homem — disse 

Rangi. — Especialmente já que foi você que disse que devíamos 

encontrá-lo. 

— É simples — disse Nyahitha, voltando muito mais rápido do 

que Kyoshi havia esperado. — A diretora acha que eu estraguei o Kuruk. 

— E o Sábio Nyahitha acredita que eu e o resto dos companheiros 

de Kuruk que fizemos isso — disse Hei-Ran.  

Nenhum dos dois foi afetado pela hostilidade aberta do outro. 

Nyahitha abaixou uma bandeja e encheu xícaras de chá para cada uma 

delas. Rangi pegou a dela e franziu o cenho. 

— Me perdoe, mas isso está frio. 

— Nenhum fogo permitido — disse Nyahitha. — Não crie 

nenhum calor aqui.  

Kyoshi nunca ouvira falara de um homem sagrado da Nação do 

Fogo que evitasse as chamas. Na verdade, ela estava surpresa que não 

havia velas acesas por toda a tenda. 



— Por quê? — ela perguntou — O que é esse lugar? 

Nyahitha bebericou seu chá em temperatura ambiente. Por sua 

careta, era mais uma concessão do que uma preferência. 

— Chung-Ling do Norte fica sobre um depósito de vapores 

inflamáveis. Em vez de ouro ou prata, temos gás debaixo de nossos pés. 

Se muito dele se concentra num lugar, uma única faísca pode causar uma 

explosão. 

— Mas controle o fluxo, e ele se torna útil — acrescentou Hei-

Ran. 

Nyahitha encolheu os ombros. 

— Útil é uma palavra forte. Os primeiros visitantes de Chung-

Ling do Norte que reportaram visões espirituais provavelmente tinham 

ficado muito tempo sobre buracos na terra que deixavam o gás subir 

naturalmente. Respirar os vapores te deixa tonto e propenso a alucinar. 

— Ele mexeu no pote de bronze no chão. — Esse dispositivo, entretanto, 

me permite moderar quanto vapor sai de uma fonte natural, quando 

localizo uma.  

— Você é uma fraude! — Rangi rugiu, esquecendo que estavam 

buscando a ajuda dele. — Você cobra as pessoas por visões espirituais e 

então ergue os vapores até que os olhos delas as enganem! 

— Sim, eu sou culpado disso. — Nyahitha juntou as mãos. — 

Agora, o que essa fraude pode fazer pelo Avatar? 



— Mãe, não vamos deixar esse trapaceiro ficar perto da Kyoshi 

— disse Rangi, pronta para se levantar. 

Hei-Ran segurou a filha pela barra lateral da armadura e a puxou 

de volta. 

— Apesar de minhas questões pessoais com ele, Nyahitha 

também é um Sábio do Fogo de verdade, era o segundo na linha de 

sucessão para Alto Sábio antes que os Saowon jogassem sujo no processo 

de seleção. 

Kyoshi pensou em Kelsang, que havia sido Abade do Templo do 

Sul antes de cair em desgraça. 

— Eu gostaria de ficar — ela disse. Rangi resmungou. mas não 

protestou mais.  

Nyahitha ouviu a história de Kyoshi desde o começo. Ele esperou 

silenciosamente e pacientemente, não dizendo nada enquanto ela contava 

sobre como o espírito bebedor de sangue chamado Chefe Vagalume a 

havia reconhecido como reencarnação de Kuruk e exigido Yun como 

preço pelo serviço. Assim que ela acabou, o antigo sábio se reclinou e 

cruzou os braços. 

— A maldição ataca de novo — ele murmurou. 

— Do que está falando? — perguntou Kyoshi. — Que maldição? 

— O nome que você traz até minha porta é de muita má sorte — 

explicou Nyahitha. — Kuruk lutou contra muitos espíritos hostis durante 

sua era de Avatar, e o Chefe Vagalume foi um dos piores. Ele nunca o 



derrotou totalmente, e depois da batalha ele o condenou a sofrer de uma 

má sorte catastrófica no mundo físico. Todos a quem ele contava sobre o 

Chefe Vagalume eram amaldiçoados da mesma forma, todos que 

soubessem de sua existência. Acredito que a intenção era isolar o Avatar 

de quaisquer aliados que ele pudesse chamar para ajudá-lo a derrotar o 

espírito de vez. 

Houve um silêncio desconfortável na tenda, como o momento 

depois da abertura de uma tumba. 

— Com todo o respeito, mas uma maldição? — perguntou Rangi, 

incrédula. — Má sorte? Estamos apelando para superstições agora? 

— Má sorte dos espíritos é aquilo que as pessoas das Quatro 

Nações rezam todo dia para afastar — disse Nyahitha. — Pouca chuva, 

chuva demais, doenças, onde os peixes se concentram... São questões de 

vida ou morte. Se você não acredita em maldições, olhe para mim. Eu 

costumava ser um líder no Alto Tempo naqueles dias, e onde estou agora? 

Kuruk não teve um final feliz, nem Jianzhu o Arquiteto, se o que você 

me diz é verdade. 

Zoryu supostamente era amaldiçoado, Kyoshi pensou. Muitas 

pessoas no Reino da Terra pensavam mal dela de forma semelhante. 

Sorte era uma criatura invisível e inconquistável que governava tanto os 

plebeus quanto os nobres. 



— Vocês caíram por seus próprios vícios — disse Hei-Ran a 

Nyahita, esquecendo, em sua raiva, que ela que havia insistido na ajuda 

dele. — Vícios como os quais você infectou Kuruk. 

— Eu tentei garantir que pelo menos parte do vazio dentro dele 

estivesse cheio de propósito — ele exclamou. — Você, que passou tantos 

anos com ele, o que você produziu? Um bom jogador de Pai Sho? Que 

belos companheiros do Avatar seu bando era.  

Desculpas e mais desculpas para Kuruk. Kyoshi estava de saco 

cheio. Ela bateu a mão na terra a seu lado. 

— Kuruk era responsável por ele mesmo! — ela gritou. — Agora, 

vamos continuar a choramingar pelo que poderia ter sido do antigo 

Avatar ou vamos ajudar o atual? 

Houve um sibilo em resposta. Ela havia descolocado o braseiro 

plantado no meio da tenda. Nyahitha o arrumou grosseiramente e apertou 

a válvula.  

— Seu garoto tinha alguma característica estranha na última vez 

que você o viu? — ele perguntou. — Partes de animais em seu corpo? 

Kyoshi balançou a cabeça. 

— Não que eu pudesse ver. Mas quando ele voltou pela primeira 

vez em Qinchao, tinha algo errado com ele. Digo, palpavelmente errado. 

Era como se ele estivesse deixando todos ao seu redor enjoados e com 

medo. 



— Eu nunca diagnostiquei um caso de possessão pessoalmente, 

mas acredito que ele poderia ter a essência de um espírito dentro de si. É 

difícil dizer. 

— Por favor — Kyoshi pediu. Ela precisava de mais do que um 

veredito cuidadoso dele. — Tem que haver algo mais que você possa me 

dar. O Chefe Vagalume tem que ter algum tipo de fraqueza. Uma forma 

de quebrar o domínio dele sobre meu amigo. — Ela não tinha medo de 

descobrir que seria necessária uma grande batalha para que ela salvasse 

Yun, ou uma missão pelos lugares mais perigosos do mundo. Estava 

acostumada com tais coisas. — Eu posso lutar. Só me diga como. 

— Não tenho o conhecimento — respondeu Nyahitha, destruindo 

sua esperança. — Foi Kuruk que confrontou os espíritos enraivecidos. Eu 

era só ajudante dele naquelas missões.  

Kyoshi queria gritar dentro da tenda, encheu os pulmões para 

fazê-lo, e então lembrou que eles tinham outra opção. 

— Então me ensine a perguntar a ele sozinha. 

Como não tinha manga, Nyahitha limpou o nariz no tecido de seu 

adereço de ombro, dobrando o pescoço. Ele a encarou enquanto fazia 

isso, e Kyoshi podia dizer que ele estava julgando o valor dela, como se 

ela estivesse fazendo o pedindo por motivos egoístas. Ela sabia como era 

quando pessoas velhas decidiam que o destino de um jovem era uma 

coisa leve e sem peso. 



— Retorne a mim uma hora antes do pôr do sol — ele disse. — 

Eu posso te ajudar a se comunicar com Kuruk. Não por meio desse lixo 

nocivo. Não o inale, vai te corroer por dentro. 

— Você não tem inalado isso com cada um de seus clientes? — 

perguntou Rangi. 

Ele sorriu de leve com a resposta dela.  

Uma comoção veio de fora. Era um barulho irritado, o florescer 

de problemas. Nyahitha se levantou e espiou fora da tenda. O que quer 

que tivesse visto o fez xingar entredentes. 

— O que foi? — perguntou Kyoshi. 

— Saowon — ele responde. — Eles normalmente não vêm a 

Chung-Ling do Norte. 

A bronca de Rangi sobre entrar de cara em situações ainda estava 

fresca na mente de Kyoshi. 

— Podemos observar daqui? — ela perguntou. 

Nyahitha passou a mão por uma borda gosmenta entre o telhado 

e a parede da tenda, permitido que os quatro espiassem pela fenda. 

Parecia um pouco infantil, se organizar em fila para espiar, mas 

funcionava. Kyoshi podia ver a área aberta insignificante que cercava a 

barraca de Nyahitha.  

Vindo diretamente na direção deles estava uma grande procissão 

de nobres. A coluna viajava a pé, carregando um palanque coberto de 



sedas vermelhas e douradas. Ele estava cercado por um contingente de 

guerreiros de armadura.  

Aqueles homens e mulheres pareciam prontos par a batalha, não 

para um dia na praia. Eles mantinham os queixos erguidos com uma 

arrogância desenhada para provocar. E estavam pessoalmente decorados 

com tantos padrões de camélias-pedra que a grande bandeira esvoaçante 

do clã Saowon que carregavam na frente da procissão era totalmente 

desnecessária. 

Os vendedores das barracas, que tinha estado animados por 

clientes mais cedo, não estavam felizes em vê-los. Muitos saíram das 

vendas e formaram uma bolha para saudar os Saowon que chegava. Um 

homem de meia idade com costeletas cabeludas estava na frente do 

grupo. Ele estava muito bem vestido comparado aos outros trabalhadores 

da feira, mas eles pareciam se reunir em volta dele em vez de se 

ressentirem por isso. 

— Aquele é Sanshur Keohso — explicou Nyahitha. — Ele é o 

vendedor de algodão da cidade e o maior patrocinador da feira.  

O palanque parou, seus carregadores abaixando cuidadosamente 

a caixa até o chão. A ocupante saiu. Era uma mulher bonita, com um rosto 

fino e enrugado, usando roupas revoltantemente caras. Kyoshi tinha 

certeza que ela não tinha estado na recepção no palácio real. Tanta 

grandeza teria se destacado. 



— A Senhora Huazo — explicou Rangi. — A mãe do Chaejin. 

Não tenho certeza de por que ela está se metendo em Chung-Ling do 

Norte.  

Nyahitha deu uma piscada irritada para aquele comentário, mas 

voltou a assistir.  

Huazo e Sanshur Keohso se aproximaram um do outro como os 

protagonistas de um duelo. Como falavam em nome de seus contingentes 

como atores de teatro, era alto o suficiente para que o grupo de Kyoshi 

ouvisse de dentro da tenda.  

— Mestre Sanshur! — disse Huazo. — Que bom vê-lo. Escrevi 

tantas cartas sem resposta, comecei a me preocupar com sua saúde. 

— Minha saúde está bem, Huazo — disse o líder da feira. — E 

eu podia ter evitado sua visita. A resposta a seu pedido, que continua a 

mesma desde a primeira vez que a dei, é não. A feira não está à venda, 

nem as plantações. Meus primos concordaram. Nem mesmo uma 

polegada quadrada da Ilha Shuhon cairá nas mãos dos Saowon.  

Huazo lambeu os lábios e sorriu. 

— Engraçado — ela disse. — Considerando que comprei toda a 

operação de confecção de sal do Mestre Linsu lá na praia. E a casa de 

férias dele aqui na cidade. Acho que ele não é tão leal a seu lar quanto 

vocês. Ele mal podia esperar para fazer as malas e sair desse lugar. 



Os olhos de Sanshur ficaram enlameados com a raiva. A multidão 

atrás dele começou a se inflamar. Huazo se deleitou com suas reações 

como se fossem água num deserto. 

— Depois que assinei os papeis, — ela continuou, — me ocorreu 

que eu deveria comemorar o Festival de Szeto no mais novo posto do 

meu clã. E então aqui estou eu. 

— Com tantos guardas domésticos — comentou Sanshur, 

encarando as forças Saowon.  

— Para minha própria segurança. Você não soube? Na noite 

passada, um assassino, um louco, um Dominador de Terra, de todas as 

pessoas, se infiltrou no palácio real. — Huazo teve que cobriu a boca para 

impedir o choque e o sofrimento de saírem. — Membros da corte quase 

foram mortos. E aconteceu bem debaixo do nariz do nosso querido 

Senhor do Fogo Zoryu. Soube que foi humilhante. Absolutamente 

humilhante! 

Hei-Ran fez uma careta dentro da tenda. 

— Chaejin deve ter mandado falcões mensageiros para seu clã 

logo após o ataque. Os Saowon são como lulas-tubarão quando sentem 

cheiro de sangue — ela disse. 

— Isso não explica por que a Huazo está andando no meio de 

território Keohso em vez de cuidar da própria vida — comentou Rangi.  

Kyoshi observou as notícias do ataque de Yun se espalharem pelo 

lado dos Keohso. Os trabalhadores da feira entendiam as implicações 



para a honra de Zoryu tanto quanto os nobres entenderiam. Ela ficou 

profundamente consciente do fato de que muitos dos homens de Sanshur 

estavam segurando grandes martelos usados para prender tendas no chão, 

serras de gelo tão grande quanto espadas e pedaços de madeira que não 

serviam a nenhum propósito além de funcionar como bastões pesados. 

— Eu sei o que ela está fazendo — disse Kyoshi — Comprando 

uma briga.  

Às vezes, quando uma gangue daofei queria entrar em guerra mais 

se preocupava em parecer certa, eles se mostravam vulneráveis ao 

passear pelas ruas inimigas de nariz empinado, torcendo para provocar 

uma pequena quantidade de violência contra si mesmo que pudesse ser 

respondida com uma força avassaladora. Zoryu tinha dito que isso era 

parte da estratégia Saowon. Eles preferiam que os Keohso atacassem 

primeiro. 

— Cuidado com o que diz sobre o nosso Senhor do Fogo por 

direito — rosnou Sanshur. 

— Estou apenas declarando os fatos — disse Huazo. — Cheque 

com qualquer um com que você se importe em apoiar na capital. Os Inta 

ou os Lahaisin. Ouvi dizer que a Senhora Mizgen quase teve o pé 

amputado por causa de seus machucados. De qualquer forma, não estou 

aqui para debater a força e as capacidades do jovem Zoryu. Simplesmente 

vim à sua adorável vilazinha para me divertir e aproveitar a água. — Ela 

olhou para o mar e encarou as algas rançosas que se acumulavam na 



praia. — Bom... Sabe o que quero dizer. Espero cruzar com você de novo, 

Mestre Sanshur. 

Ela caminhou preguiçosamente de volta a seu palanque. Parecia 

que a crise havia sido evitada, mas um membro de sua vanguarda, fora 

da vista de sua senhora, fez contato visual com Sanshur. Então, como 

presente de despedida, ele cuspiu no chão.  

 

 

 

— Por favor me diga que isso é menos ofensivo aqui do que no 

Reino da Terra! — sussurrou Kyoshi. 

A resposta de Rangi e Hei-Ran foi explodir para fora da tenda, 

diminuindo o espaço até as frentes de batalhas o mais rápido que podiam. 

Kyoshi olhou para Nyahitha. 

— Vai atrás dela! — exclamou o velho. 

Ela se juntou à corrida no momento certo. Várias pedras largas 

voaram do lado dos Keohso, mirando as costas de Huazo. Com uma série 

de socos, ela alterou a trajetória das pedras com uma força imensa, 

mandando-as tão longe no oceano que não pôde ouvir o respingar de onde 

caíram. 

— Lady Huazo, é você? — Hei-Ran exclamou com uma alegria 

exagerada, tentando chamar mais atenção do que o ataque. 



Huazo se virou com o cenho franzido. Ficou assim por um 

momento até que ela absorveu a surpresa, mas logo se ajustou em um 

sorriso largo. 

— Hei-Ran! Em carne e osso! 

A presença repentina da diretora foi suficiente para fazer com que 

o lado de Huazo se acalmasse. Mãos se afastaram da bainha das espadas 

e os velhos soldados deram um passo para trás para dar espaços à sua 

senhora para cumprimentar sua velha conhecida. Kyoshi focou em 

manter seu lado da multidão comportado ao ficar parada em frente ao 

grupo Keosho. Eles podiam não saber quem ela era, mas ela não 

precisava de reconhecimento para ser intimidadora. Ela fez sinal para 

Sanshur com seus olhos. “Viram o que eu fiz com aquelas pedras? Hein?” 

— Que surpresa maravilhosa! — disse Hei-Ran, como se não 

tivesse estado ouvindo tudo durante os últimos minutos. — Você está 

aqui para celebrar o feriado também? 

— Sim, eu estava dizendo agora mesmo... — Huazo parou no 

meio da frase. Seus olhos se moveram para a cabeça de Hei-Ran. Ela 

colocou os dedos contra os lábios de novo, seu choque genuíno dessa vez. 

Hei-Ran a encarou até que se lembrou. Ela havia esquecido que 

seu cabelo havia sido cortado em desonra. Suas mãos apertaram a 

bengala mais forte. Ela se afastou de Huazo, os olhos baixos. 

Kyoshi pensou que entendia o significado dessa cerimônia antes, 

mas estava errada. Huazo era a primeira cidadã da Nação do Fogo de alto 



escalão que haviam encontrado desde que Hei-Ran perdera seu coque 

alto, e a diretora orgulhosa e invencível estava agindo como se não 

tivesse mais direito de falar.  

A postura de Huazo mudou. Ela foi de alguém pega de surpresa 

por uma presença formidável a alguém com as dificuldades de um doador 

de esmolas em frente a um mendigo ambulante. 

— Oh, minha querida — ela disse suavemente. — Isso teve algo 

a ver com o ataque ao palácio? 

— Teve — confirmou Hei-Ran. Ela havia encontrado sua força e 

calma novamente. Não havia vergonha em responder melhor à sua 

recém-encontrada. — Entre outros fracassos. 

— Como o destino e a sorte nos governam... — disse Huazo. Ela 

pensou por um momento. — Hei-Ran, honra é honra, mas amizade é 

amizade. Eu nunca irei repudiá-la, não importam as circunstâncias. — 

Ela esticou o braço para um abraço, e Kyoshi estava prestes a mudar sua 

opinião sobre a mulher. 

Mas então Huazo usou a mão estendida para bater de leve na 

cabeça de Hei-Ran como se fosse uma criança. Ou um animal de 

estimação. 

 

 

 



Kyoshi tentou medir a reação de Rangi, mas ela estava vazia, 

zerada, totalmente nula. Seu olhar atravessava Huazo e ia até as estrelas 

além. Se ela não estava se mexendo, se não iria imediatamente desafiar 

Huazo a um Agni Kai, então era aceitável que Huazo tratasse Hei-Ran 

assim. De acordo com as regras de etiqueta, era aceitável. 

Hei-Ran não parecia nem um pouco perturbada. Ela aguentou 

Huazo mexendo em suas mechas recém-cortadas sem nem mesmo franzir 

as sobrancelhas. Ela estava menos chateada do que os cidadãos Keohso, 

que murmuravam e reclamava da demonstração de desgraça. 

Depois do que pareceu uma eternidade, Huazo parou. Ela se virou 

para examinar o grupo de Hei-Ran. 

— Isso faz de você o Avatar — ela disse a Kyoshi. Depois do que 

ela havia feito, as regras de apresentação eram uma reflexão posterior.  

— Eu sou — disse Kyoshi, achando difícil falar com Rangi sendo 

um turbilhão a alguns passos de distância. — Acredito que seu filho tenha 

escrito a você sobre mim. 

— Ele escreveu! Nossa família é abençoada em dobro para que 

nós dois a conhecêssemos em um período de tempo tão curto. 

— Quando escrever de volta, mande uma mensagem a ele por 

mim. — Kyoshi endureceu seu olhar. — Diga que ele é um ótimo Sábio 

do Fogo. E nada mais.  

Os lábios de Huazo se separaram quando ela entendeu o que 

Kyoshi estava dizendo. Era interessante ver a mente dela trabalhar e seu 



rosto tentar esconder, deduzindo o que o Avatar sabia e o que seu filho 

podia ter revelado. A conclusão de que ela teria que passar para Kyoshi 

para chegar a Zoryu não a preocupou nem um pouco.  

Um barulho feliz veio de Rangi, tão deslocado que Kyoshi quase 

sacou suas armas em surpresa. 

— Koulin! — Os pés de Rangi se afundaram na terra conforme 

ela correu para encontrar uma das guardas de Huazo na ponta mais 

distante da formação. Era uma garota da idade delas que estava 

igualmente encantada em vê-la. Tinha um rosto redondo e agradável e 

usava o cabelo de um jeito quase idêntico ao de Rangi.  

— Rangi! — As duas garotas quase colidiram. Agarraram as 

mãos uma da outra e sorriram, ignorando seus arredores. A mudança 

repentina no humor de Rangi foi bizarra. 

— Minha sobrinha, Koulin — Huazo explicou a Kyoshi — As 

duas estavam no mesmo ano na Academia. Os laços formados na escola, 

sobre o alicerce da educação, são mais fortes que quaisquer outros. Tenho 

certeza que você entende.  

Huazo saberia que, como uma plebeia do Reino da Terra, as 

chances de Kyoshi estar em um nível de educação formal parecido com 

Rangi e Koulin eram nulas. Sua cutucada trivial doeu menos do que a 

forma que o rosto de Rangi brilhou para a amiga. Ela não conseguia se 

lembrar de algum dia ter sido recebida assim.  



Ao ver que havia marcado um ponto, Huazo decidiu sair com a 

vantagem. Ela fez uma cena ao cobrir um pequeno bocejo.  

— Perdão Avatar, estou tão exausta de minha jornada. Devo me 

retirar a meus aposentos. Tenho certeza que verei você e seus 

acompanhantes durante as festividades. Koulin! Vamos. 

Rangi e Koulin se separaram com relutância. Huazo subiu 

novamente em seu palanque. Kyoshi, com os pés plantados, observou o 

processo longo e trabalhoso do contingente Saowon se reorganizar. Ele 

virou a cabeça como a serpente mais lenta do mundo, sem nenhum cuspe 

dessa vez, e marchou para a cidade. 

Sanshur Keohso apareceu de repente ao lado de Kyoshi, 

encarando a coluna em retirada com ela, como se a tarefa de garantir a 

saída dos Saowon preciasse dos dois igualmente. 

— Demônios de língua bifurcada, eles são. Fico feliz que o Avatar 

esteja aqui para mantê-los na linha.  

Ela o encarou. 

— Foi o seu lado que eu peguei arremessando pedras! 

— Huazo e o clã dela vêm comendo as beiradas dessa ilha como 

abutres-leão! — ele exclamou, como se fosse uma desculpa para o 

comportamento de seus parentes. — Eu serei cremado em uma pilha de 

cinzas antes de deixar que ela tenha Shuhon! Ela e o filho ilegítimo dela! 



— Não somos caipiras! — gritou outro homem na multidão da 

feira. — Sabemos os truques sujos que Chaejin o Usurpador está 

tramando na corte! 

— Apoiamos o legítimo Senhor do Fogo Zoryu, enquanto a 

chama dele queimar — disse Sanshur. — Você vai dizer que estamos 

errados por sermos leais à coroa? 

— O Senhor do Fogo não precisa que vocês comecem violência 

por ele! 

— Então deveríamos deixá-los nos insultar? Como o que ela fez 

com sua companheira? 

Kyoshi não tinha uma resposta para aquilo. Ela olhou para Rangi 

e Hei-Ran, mas nenhuma delas disse nada. Deveria ter alguma regra da 

Nação do Fogo em que elas não podiam, em plena consciência, dizer a 

outros habitantes como deveria interpretar sua desonra pessoal. 

— Não se preocupe — declarou Sanshur. — Vamos te apoiar 

contra as minhocas de Ma’inka! Pode contar com a gente! 

Os trabalhadores da feira chacoalharam as ferramentas, gritando 

elogios ao Avatar e ao Senhor do Fogo enquanto acumulavam 

xingamentos contra os Saowon.  

Hei-Ran se aproximou de Kyoshi. 

— Vamos embora — ela sussurrou. — Lembre-se que temos uma 

missão aqui. Se ficarmos presas nesse absurdo, vamos tornar tudo pior. 

— Tem certeza? Os homens do Sanshur parecem bem agitados.  



— Não é com os homens de Sanshur que estou preocupada. 

Hei-Ran olhou para a filha. Rangi encarava o mar, perdida em 

algum lugar das ondas que quebravam. 

 

 

 

Sair não foi fácil. Elas tiveram que checar as barracas, procurando 

Atuat e Jinpa. Encontraram os dois perto das tendas de jogos de azar que 

ofereciam as apostas mais altas. O monge parecia ter envelhecido uma 

década, suor e dobras marcando seu cenho.  

— Eu tive uma onda de má sorte — explicou Atuat. — Mas o 

Jinpa aqui nos trouxe de volta à ação. 

Os remanescentes do choque continuaram em seu rosto, como se 

ele tivesse testemunhado a degradação de uma relíquia sagrada. 

— Eu... Eu nunca vi alguém jogar Pai Sho como a doutora. Você 

teria que ser um gênio no jogo para fazer o que ela fez. 

Àquela altura, Kyoshi estava simplesmente grata que os dois não 

tinham se afogado no mar ou não estavam presos em um buraco. Eles 

voltaram para a cidade. Conforme andavam, Hei-Ran deu a Kyoshi um 

olhar significativo. Rangi estava andando mais rápido do que o grupo. 

Kyoshi alcançou-a, mas estava perdida no que dizer. 



— É bom saber que tem pelo menos uma Saowon tolerável — ela 

se aventurou. — Koulin deve ter te lembrado dos bons e velhos dias de 

Academia. 

— Kyoshi — Rangi disse lentamente. — Eu estava péssima na 

Academia. 

— O quê? — Kyoshi quase parou de andar. — Você não era uma 

das melhores alunas da sua sala? Não se graduou na escola 

antecipadamente? 

— Essas coisas não são mutuamente excludentes — disse Rangi 

— Eu tinha motivação para conseguir a notas que tive. Eu não conseguia 

sair daquele lugar rápido o suficiente. 

Deveriam ter havido sinais que Kyoshi perdeu pelo caminho. 

Como ela poderia ter entendido tão errado uma parte integral da vida de 

Rangi?  

— Sinto muito. Eu... Eu não sabia.  

— Não é culpa sua. Eu só mencionei partes pequenas daqueles 

dias, nunca a história completa. — O tom dela era medido, composto de 

esforço. — Você se lembra de quando te contei que os outros alunos 

costumavam espalhar boatos e fofocas sobre minha mãe, certo? 

— Sim. — Tinha sido um segredo que as duas compartilharam 

sobre um iceberg no oceano, as duas deitadas sob o mesmo cobertor. Não 

eram circunstâncias facilmente esquecíveis.  



Rangi apontou o queixo na direção da cidade. Kyoshi sabia que 

ela estava apontando a Koulin, onde quer que fosse que a sobrinha de 

Huazo estivesse. 

— É uma técnica típica dos Saowon. Entregar insultos com uma 

negação plausível. Tinham alguns monstros horrendos na escola, mas ela, 

ela era a pior. 

— Você não podia... Desafiá-la? — Kyoshi não tinha certeza de 

em que idade a Nação do Fogo permitia Agni Kais. E depois do que ela 

mesma havia passado no lei tai, tinha sentimentos conflitantes sobre a 

prática de duelos no geral. Mas ela assumia que o comportamento que 

Rangi estava descrevendo iria terminar em algum tipo de desafio. 

Rangi balançou a cabeça. 

— Ela tinha o cuidado de não dizer nada na minha cara que 

merecesse isso. Ela deixava isso às comparsas que eram fracas demais 

pra que eu confrontasse sem parecer uma valentona. Eu sei exatamente 

como o Senhor Zoryu se sente, tentando vencer uma guerra de insultos 

contra um inimigo que ele não pode confrontar. — Ela mordeu o lábio, 

tentando convencer a si mesma mais do que qualquer um. — E o que eu 

poderia ter feito, realmente? Eu era filha da diretora. Qualquer briga em 

que eu me envolvesse refletia mal nela, ou fazia parecer que eu estava 

abusando do meu status. Eu deveria ir choramingar para um professor 

que as outras crianças estavam dizendo coisas cruéis sobre a minha mãe? 

Kyoshi não podia acreditar. 



— Achei que a Academia fosse essa... essa experiência 

maravilhosa que te moldou. 

— E moldou. Aprendi tudo que sei lá. Mas eu não estava feliz até 

sair e encontrar um propósito do lado de fora. — Ela lançou a Kyoshi um 

sorriso torto cheio de corações partidos. — Servir o Avatar.  

Kelsang costumava dizer que há dor e alegria em todas as coisas, 

geralmente enquanto tentava confortar Kyoshi em seus primeiros anos 

em Yokoya. Durante sua visita à Nação do Fogo, Kyoshi havia ficado 

animada cada vez que descobria uma nova parcela de informação sobre 

Rangi, como se estivesse desenterrando um novo tesouro. Mas sobre o 

brilho havia vida, suja e poluída e impossível de polir. 

Kyoshi iria aceitar de qualquer forma. Assim como todo o resto 

de sua garota, não importava o quão inesperado ou doloroso fosse. Foi 

preciso cada grama de sua força de vontade para não se aproximar e dar 

um beijo proibido no topo da cabeça da Dominadora de Fogo.  

Juntas, elas desceram a rua que dividida os distritos de visitantes, 

cortando entre os agrupamentos de restaurantes e lojas. Rangi apontou 

algumas tradições do festival que viam pelo caminho. Serpentinas de 

papel presas sobre as portas deveriam banhar os visitantes de boa sorte. 

Donos de lojas cozinhavam potes de feijões para representar os 

inventários sendo contados. As bebidas escuras e cheias de açúcar que 

eram vendidas em todo lugar simbolizavam a quantia prodigiosa de tinta 

que o Avatar Szeto usou em sua carreira. Se não tivesse sido pelo 



desconforto na praia, eles poderiam ter fingido que estavam aqui para se 

divertir.  

Mas a realidade os invadiu de novo assim que viraram a esquina 

da pousada em que iriam ficar. Um grupo de homens entrou no campo de 

visão. Kyoshi conseguia dizer, pelas nuvens de poeira e xingamentos e a 

forma que seus socos subiam e desciam, o que estava no centro de seu 

círculo. Sua vítima.  

Ela abaixou o ombro sobre dois homens de uma vez, mandando 

os dois pelos ares para longe do grupo. Rangi pegou os outros dois 

atacantes pelas costas das roupas e os jogou para baixo, batendo-os no 

chão. 

Kyoshi esperava que o jovem ensanguentado e confuso em que 

estavam batendo fosse um Saowon, isolado do grupo de Huazo, mas a 

julgar por suas roupas, ele era um habitante local como os outros quatro. 

— O que está acontecendo aqui? — ela ecoou. 

— Pegamos esse traidor colocando uma camélia-apedra sobre a 

loja dele! — respondeu um dos homens que se mexia sob a mão de Rangi. 

— Eu só queria negócios! — murmurou o jovem vendedor 

enquanto tremia para ficar em pé. 

— E isso era mais importante pra você que a honra do seu clã? 

Nenhum sobrinho meu vai se curvar aos Saowon! — O líder do círculo 

tentou chutar mais e mais poeira na direção de seu parente surrado. 



Kyoshi trocou um olhar preocupado com Rangi. Precisou de 

menos de uma hora desde a chegada dos Saowon para que uma briga 

começasse, e nem tinha sido entre os clãs rivais. Kyoshi podia ver os 

grãos de violência se cristalizando em uma forma mais completa. Sob 

seus pés, Chung-Ling do Norte estava prestes a explodir.  

  



fossem parentes — disse Nyahitha 

quando Kyoshi lhe contou sobre o linchamento que havia parado. — 

Inimigos são inimigos, mas ninguém pode te ofender tanto quanto sua 

própria família. 

Ela e Rangi haviam mandado imediatamente os marginais para a 

cadeia da cidade. Mas a resposta indiferente do juiz local ao crime e sua 

forte semelhança familiar ao tio da vítima significaram que era 

improvável que eles ficassem trancados por mais que uma noite. Ela teria 

que se lembrar dos rostos dos causadores de problemas se os visse de 

novo pela manhã. 



Kyoshi seguiu Nyahitha por um caminho estreito que se estendia 

pela borda da caldeira. Eram só os dois. Toda a comissão dela havia 

aparecido na tenda dele na hora marcada. Ele havia dado uma olhada no 

grupo variado antes de declarar que descobertas espirituais não eram uma 

atividade em grupo. Ele precisaria somente do Avatar. 

Subir até ali tinha sido um trabalho suado na umidade da ilha. Era 

mais fácil falar agora, exposta às brisas refrescantes que vinha das 

beiradas do penhasco.  

— Não é um bom sinal, ainda assim — ele continuou. — As 

brigas não costumam começar até mais pro fim do festival, quando o 

álcool começa a fluir. Tenho certeza de que vocês têm muitas agressões 

em estado de embriaguez no Reino da Terra, mas aqui, onde você tem 

que se vingar de qualquer ofensa estúpida sobre seu nome... — Ele fez 

uma careta. — Vou te dizer, não amo essa parte do meu país. — Kyoshi 

conhecia esse sentimento. Os hábitos rígidos e corruptos do Reino da 

Terra não lhe causariam nenhum tipo de luto. — Pelo menos não vai ter 

nenhum Agni Kai. É uma ofensa espiritual queimar outra pessoa durante 

o festival. 

Eles andaram mais até que chegaram a uma elevação sobre uma 

planície crescente, uma gentil depressão achatada que carregava as 

marcas de arado e enxada. A maior parte do chão tinha sido remexida e 

esvaziada. 



— Não tem luz suficiente pra ver direito agora, mas ali ficam os 

campos de melão-inhame — disse Nyahitha, apontando para um caminho 

verde na direção oposta da vila. — São uma plantação sensível, então 

ficam no chão até o fim do festival. Eu ficaria surpreso, se sequer, 

sobrevivessem até lá. Essa cidade está secando, Avatar. O dinheiro dos 

turistas ajuda, mas não é o suficiente. 

— Você acha que os boatos são verdade? Os espíritos poderiam 

estar irritados com o Senhor Zoryu por algum motivo? 

— “Homens adivinham, espíritos agem” — respondeu Nyahitha, 

recitando um antigo ditado. — Você poderia tentar perguntar a eles 

mesmos quando descobrir como. — Ele apontou para um tronco em outra 

clareira próxima. — É ali que amarraríamos seu bisão voador, se você 

tivesse um. 

Kyoshi franziu o cenho. 

— Eu tenho um bisão. Ou acesso a um, pelo menos. 

— Quê?! — O grito de Nyahitha ecoou pelo ar da noite. — Por 

que você não disse? Estamos caminhando há horas! Poderíamos ter 

voado até aqui em minutos! 

— Você não me falou pra onde estávamos indo! Achei que a 

caminhada era parte do exercício espiritual! 

Os dois se seguraram para não xingar um ao outro. Entre a 

obsessão da Companhia Ópera Voadora por Pengpeng e os resmungos de 

Nyahitha por ela não ter trazido Yinyong, Kyoshi estava começando a 



pensar que o mundo seria melhor se o Avatar simplesmente reencarnasse 

como um bisão voador de agora em diante. Pelo menos assim ele seria 

amado mundialmente.  

— Certo, sente-se — disse Nyahitha. — Em qualquer lugar, desde 

que você me dê um pouco de espaço na sua frente. 

Kyoshi assumiu seu posto. 

— Não vamos usar incenso, vamos? — Ela tinha tido 

experiências ruins com incenso, pra dizer o mínimo. 

— Não, não usaremos incenso. — A abordagem de Nyahitha 

parecia renunciar a quais quer armadilhas espirituais possíveis. Ele havia 

deixado seu ridículo figurino falso de Sábio do Fogo e usava vestes 

simples, notavelmente livre de qualquer símbolo de clã. 

— Sabe, acabei de pensar numa coisa — Kyoshi disse quando ele 

se sentou na frente dela. — Se não funcionar com Kuruk, você podia me 

guiar até Yangchen. Ela mediava entre humanos espíritos.  

Nyahitha soltou um longo jato de ar por entre os dentes. 

— Eu... não acho que Yangchen será de tanta ajuda quanto você 

imagina. 

— Isso é um absurdo. Yangchen era o Avatar perfeito. — Ou pelo 

menos melhor do que Kuruk em qualquer aspecto possível. — Ela 

conseguiria me ajudar de alguma forma. 

— Se você falasse com ela, talvez. Alguns sábios, incluindo eu, 

acreditam que você tem que descer a lista de vidas passadas em ordem 



reversa se quiser se comunicar com eles. Você não pode falar com 

Yangchen ou os Avatares anteriores antes de conseguir se comunicar 

com Kuruk. 

— Ótimo! — exclamou Kyoshi, erguendo as mãos e quebrando 

sua postura meditativa. — Então além de tudo, o Kuruk é uma parede 

que está me impedindo de atingir meu potencial completo!  

— Ele não é uma... Eu juro, eu teria percebido que você era a 

reencarnação dele desde o começo e salvado o Reino da Terra de muitos 

problemas se eles tivessem te trazido direto a mim! Vocês dois são 

exatamente iguais! 

Kyoshi prendeu a respiração, indignada até seu âmago. Como ele 

ousava...? A cara de pau dele de insinuar algo tão... 

Nyahitha rapidamente montou uma lista nos dedos. 

— Vocês dois idealizam Yangchen mais do que deveria, são 

teimosos como pedras quando se trata do que querem, e nenhum dos dois 

tem controle sobre as emoções! Marque minhas palavras, você vai se dar 

mal algum dia por causa dos seus sentimentos pessoais, assim como ele! 

— Fico feliz que você conseguiu dizer tudo isso das duas 

conversas que tivemos! — Kyoshi tinha achado que os dias de seus 

tutores espirituais dizendo unilateralmente quem ela realmente era por 

dentro haviam acabado, mas aparentemente não. — Agora podemos 

começar? 



Nyahitha limpou a boca e se acalmou a um estado mais adequado 

pra o guia espiritual de um Avatar. 

— Há várias formas em que Kuruk pode falar conosco — ele 

explicou. — A mais direta seria você simplesmente ter uma visão dele. 

Esse método costuma ter sucesso em locais com significado para 

Avatares anteriores. Esse lugar aqui era onde Kuruk meditava para se 

recuperar-se de suas próprias jornadas espirituais. 

Uma visão em um local importante para o Avatar da Água. Isso 

poderia explicar o aparecimento dele no Templo do Ar do Sul. E, ela 

pensou com certo desgosto, a destruição que ele havia feito na ilha de 

Yangchen. 

— O lado ruim é que qualquer mensagem que você recebe de uma 

visão tende a ser um caminho de mão única — continuou Nyahitha. — 

Não é tão útil se você quer fazer perguntas a ele. Outro jeito de ter uma 

conversa mais propriamente dita seria se ele assumisse seu corpo e 

falasse comigo em pessoa. Eu teria que confiar em qualquer coisa que 

você queira perguntar a ele. 

Kyoshi franziu o cenho. Ela estava realmente incomodada com a 

ideia de ser possuída por outra pessoa. Kuruk era uma das últimas pessoas 

que ela queria controlando seu corpo, mesmo que ele fosse sua própria 

vida passada.  

Nyahitha notou a relutância dela. 



— Se você não gosta disso, o método final, que é o mais difícil e 

o menos provável de acontecer depois de uma sessão de prática, seria se 

você conseguisse meditar para dentro do Mundo Espiritual. Lá, você 

conseguiria falar com ele cara-a-cara. Esse é o nível de comunicação que 

a maioria das pessoas associa com as habilidades do Avatar. É o meio 

mais eficiente e claro de adquirir sabedoria de suas gerações passadas.  

Ele pausou. 

— Mas? — ela perguntou. 

— O espírito de Kuruk não vai necessariamente estar lá pra te 

receber. E seu corpo fica fisicamente inútil enquanto seu espírito estiver 

do outro lado. E às vezes você não se lembra de nada que aprendeu 

quando volta ao mundo físico. 

Talvez ela tivesse se dado melhor inalando o gás dentro da tenda 

imunda.  

— Me comunicar não parece um poder tão incrível e útil como é 

descrito. 

— Nada é útil até você praticar. — Nyahitha juntou as mãos, dedo 

com dedo, palma com palma. Depois de uma longa respiração, ele as 

afastou, criando uma pequena e instável chama no espaço vazio. Ela 

pairou no ar com o tamanho e a graciosidade de uma vela. A voz dele 

perdeu o tom intratável. — Foque sua atenção nessa única chama. Ela é 

uma chama, e é várias. Muda a todo momento. 

Kyoshi relaxou na forma das palavras de seu guia. 



— Nenhum fogo é o mesmo fogo — ele continuou. — Nenhum 

Avatar é a mesma pessoa. Você e a chama mudam a cada momento, a 

cada geração. Você é uma chama, e é muitas. — Os sons que saíam da 

boca de Nyahitha se tornam ecos deles mesmos, um sobretom, uma 

reverberação. Eles perderam significado e encontraram seu peso. — Uma 

e muitas. Você é a chama. Uma de muitas, uma e muitas. 

As nuvens se aceleraram. As árvores sussurram nos ouvidos dela. 

As estrelas piscaram, bocejaram e terminaram seu serviço pela noite. A 

voz de Nyahitha virou dela mesmo. Ela estava repetindo depois dele sem 

obrigação, e multidões dela mesma gritavam de volta em resposta, uma 

cerimônia de gritos onde ela era a líder e a seguidora ao mesmo tempo. 

E então.  

  



era tão claro e puro que Kyoshi 

instintivamente esfregou os braços para aquecê-los. Apesar da mudança 

repentina, a remoção de sua mente do outro lado do mundo, ela sabia 

exatamente onde estava e para o que estava olhando. Ela tinha a certeza 

de ter estado ali antes. 

Kuruk estava sentado em um grande banquete, longas mesas de 

gelo repletas de carnes cruas e assadas, lascas de peixe de qualidade. 

Para ele e o resto de seus parentes, o salão glacial era tão quente e 

brilhante quanto poderia ficar com o calor de dezenas de lamparinas, e 

eles riam dos tremores dos dignitários em roupas vermelhas e casacos 



verdes que tentavam erguer suas taças sob os cobertores quentes para 

brindes. Durante a noite, ele se intrometeu por entre os mais velhos, 

perguntando “Como você sabia? Quais eram os sinais?” Ele ainda não 

tinha dominado os outros elementos até que eles o dissessem para tentar, 

confiantes em seu sucesso. Semanas antes, ele havia ficado chocado 

quando o cristal brilhante que lhe deram se ergueu no ar sob o comando 

dele.  

Os sábios da Tribo da Água do Norte só lhe davam sorrisos 

maliciosos em resposta e o asseguravam que o processo secreto havia 

funcionado perfeitamente, um sinal auspicioso de sua era. O sucessor de 

Yangchen seria digno do legado dela e sua paz iria continuar por 

centenas de gerações. Kuruk desistiu, sorriu e acenou. Por mais que 

aquela noite devesse ser uma comemoração, a certeza absoluta de todos 

os outros sobre ele impedia que a alegria preenchesse completamente 

seu coração. 

Kyoshi estava assistindo uma memória de sua vida passada. Ela 

encarava o jovem Kuruk de todos os ângulos de uma vez, reconhecendo 

o que se passava na mente dele com cada mudança de seu belo rosto. 

— Kuruk! — ela tentou gritar, sem efeito. Sua voz deixou seu 

corpo, mas não ouve nenhum retorno, nenhum eco. Eram imagens não 

pessoas que poderia ouvi-la e respondê-la. Ela estava aprisionada, uma 

audiência na performance de outra pessoa, forçada a assistir uma peça 

que não tinha como alterar. 



A Dominação de Terra veio tão fácil para ele. Fácil demais. A 

pedras dançavam sob seu comando, mas a forma dele era inapropriada, 

seu mestre enrugado de Ba Sing Se reclamava. Muito solta e balançante, 

sem pisadas firmes. Ele não estava adotando a atitude de um Dominador 

de Terra, Kuruk sofria com o porquê da influência de seu estilo de 

dominação de água era considerada um detrimento das outras formas de 

dominação. Os elementos... Eles estavam todos conectados. Um fluía 

para o outro, dividindo a mesma energia. Ele desejava que seus 

professores mais velhos pudessem ver isso. Ser uma mente só em vez de 

quatro, não era essa a força do Avatar? Mudar constantemente sua 

identidade para frente e para trás, Dominador de Água-Terra-Água-

Fogo-Ar, a pressão poderia te arrebentar. 

Surpreendentemente a única pessoa que concordava com ele era 

um membro mais jovem da delegação do Reino da Terra, uma criança 

agitada da tribo Gan Jin. Apesar da diferença em suas personalidades, 

Kuruk começou a andar mais e mais com Jianzhu. Era claro que o garoto 

irritado precisava de um amigo. E o Avatar também. Ele tinha várias 

pessoas que gostavam dele, mas não era o mesmo que uma amizade 

verdadeira. 

Demorou uma quantidade surpreendente de tempo até que os 

dois sentassem juntos em uma mesa de Pai Sho. Quando o primeiro jogo 

se concluiu, o laço de Kuruk com Jianzhu era absoluto. 



Os dois colocaram suas máscaras e sofreram durante o ensino de 

seus anciãos até o domínio do fogo e do ar. Era melhor simplesmente 

assentir do que tentar lutar contra a tradição em cada frente. Ele fingia 

ser um estudante modelo na frente de seus mestres, segurava a língua em 

correções que ele poderia ter feito às posições deles. Até inventou uma 

técnica que poderia ter lhe rendido algumas setas, uma forma de criar 

um bolsão de ar sobre um objeto pesado para que ele pudesse ser 

deslizado e movido sobre o chão com facilidade. Um jeito perfeito de 

organizar todas as estátuas que estavam espalhadas pelos Templos do 

Ar. 

As pessoas que conheciam Kuruk quando criança teriam ficado 

surpresas com seu bom comportamento. Tinha uma razão para tal, 

entretanto, um prêmio que ficava no final do ciclo elementar. Um bisão 

voado. Você poderia ter todos os tipos de aventuras assim que uma 

montaria estivesse à sua disposição. O mundo se abria, não limitado pela 

distância. 

Foi assim que um dos monges aprendizes do Tempo do Ar do Sul 

pegou ele e Jianzhu invadindo o estábulo, torcendo para experimentar 

com um passeio, e os prendeu contra a parede com uma explosão de ar 

que machucou suas bochechas por minutos. 

O cabelo de Jianzhu estava arrepiado como espinhos de cacto 

quando os dois se ajoelharam em frente ao abade do templo e os anciões 

de Kuruk, tremendo por quais punições iriam receber. “Idiotas,” eles 



diziam. Todo Avatar fazia um pouco de viagem independente, eles 

poderiam simplesmente ter esperado pela chance. Agora, em sua 

primeira viagem, eles seriam monitorados até o esquecimento.  

 O monge que os havia bagunçado tanto foi designado como um 

acompanhante do Avatar, apesar dos protestos de que ele não queria ter 

nada a ver com os dois ladrões de bisão. Eles ficaram chocados ao saber 

que ele tinha a mesma idade que eles, seu tamanho avassalador e barba 

invejável fazendo-o parecer mais velho. Era uma boa punição. O Avatar 

estaria preso a esse tal de Kelsang durante uma viagem nada divertida. 

— Não! — Kyoshi balançou para frente e para trás, não 

conseguindo se libertar. — NÃO! 

Ela havia aguentado a náusea de ter que olhar para a versão mais 

nova de Jianzhu sorrir e se divertir. Ela havia engolido o ódio ao lembrar 

a si mesma que ele estava morto. Mas ver Kelsang de novo era demais. 

Ela não podia avisá-lo do mostro que entrava em sua vida 

disfarçado como amigo. Não podia mudar o destino dele. Estava olhando 

uma onda atingir inexoravelmente a praia, onde iria quebrar e se dissipar, 

irrecuperável. 

O último membro de seu grupo seria um adulto. Os três seriam 

acompanhados por um dos professores sêniores mais rígidos e rigorosos 

da Academia Real. Um homem Sei’naka. Os líderes mais poderosos dos 

clãs da Nação do Fogo pensavam duas vezes antes de se meter com um 

Sei’naka. Mas como se o destino tivesse decidido, o homem ficou doente. 



Mandaram uma parente mais nova, assegurando-os de que a questão 

seria temporária. Kuruk soube que teria que fazer o possível para torná-

la permanente assim que viu Hei-Ran. 

Ele estava convencido de que os espíritos lhe haviam dado uma 

visão naquele dia no Porto do Primeiro Senhor. A garota que chegou era 

um sonho andante de cabeços pretos como a noite e lábios poderosos e 

olhos que cortava como facas. Ele tinha que perguntar rapidamente. 

Tinha que tornar os sentimentos dela claros, enquanto seu coração batia 

contra o peito como um tambor, dando a coragem para que sele se 

aproximasse de uma pessoa tão bela. Ele ativou seu charme, uma arma 

que nunca o havia deixado na mão no passado. 

Não levou nem um minuto para que Hei-Ran declarasse que não 

estava interessada em um relacionamento com o Avatar. Jianzhu e 

Kelsang se entenderam pela primeira vez sobre a miséria de seu amigo, 

batendo nas costas um do outro e rindo do quão brutamente ele havia 

sido rejeitado. Mas enquanto os dois riam, deixaram passar Hei-Ran 

dando uma lenta piscadela a Kuruk, um sorriso, e um pequeno 

comentário de que o romance era proibido... durante o trabalho. 

Finalmente, a viagem pelo mundo sobre um bisão. Enquanto a 

brisa bagunçava seus cabelos, o sol quente em suas peles, Kuruk 

surpreendeu seus acompanhantes ao pedir por mais treinamento. “Por 

quê?”, eles perguntaram. Eram jovens, não experts em suas disciplinas. 



E Kuruk era um dominador prodígio, já um mestre dos quatro elementos. 

Que necessidade ele teria de mais prática? 

Ele explicou que a diferença entre os melhores mestres de Pai 

Sho e aqueles aventureiros que eram apenas medíocres era que os 

verdadeiros gênios simplesmente tinham jogado mais partidas que seus 

adversários de rankings mais baixos. Eles nunca paravam de aprender. 

Jianzhu, Kelsang, Hei-Ran... Eles podiam tornar o Avatar melhor. Eles 

podiam tornar uns aos outros melhores. Desafios constantes eram a 

chave para o crescimento. 

E então eles praticavam durante as pausas de suas jornadas. 

Praticavam uns com os outros, identificando e corrigindo e destruindo 

os hábitos uns dos outros, até que parecesse que os quatro conseguiam 

se comunicar sem ter que falar, seus espíritos se mesclando e uma única 

forma. Kuruk sabia que seus companheiros tinham o potencial para 

grandeza, de forma não ortodoxa, muito além do que seus anciãos 

esperavam ou sequer queriam para eles. 

Kelsang confirmou isso numa noite quando admitiu que havia 

visitado o Mundo Espiritual sem querer. Suas descrições de criaturas 

coloridas e translúcidas, plantas falantes, paisagens que se 

transformava, haviam irritado os monges mais velhos que achavam que 

o mundo além do físico era um lugar austero de vazio que imitava o 

desapego do visitante. 



— É exatamente isso — disse Kuruk. No momento em que os fatos 

iam contra suas noções pré-concebidas, as pessoas perdiam a cabeça. 

Isso resolvia a questão. Kelsang iria guiar o Avatar para o Mundo 

Espiritual. 

O monge concordou prontamente, animado por alguém querer 

dividir as maravilhas que ele havia visto em vez de ridicularizá-lo por 

elas. Eles escolheram um campo no Reino da Terra perto de Yaoping 

onde se dizia que Yangchen gostava de praticar usando o Estado Avatar 

para maximizar sua dominação de ar. Kelsang e Kuruk sentaram-se na 

grama, encarando um ao outro. 

Por mais que o exercício tivesse sido ideia dele, Kuruk não se 

acalmou com meditação imediatamente. Ele tirou um momento para 

observar a respiração de Kelsang bagunçar os pelos grossos de seu 

bigode. Ele sentiu os olhos de Jianzhu e Hei-Ran em suas costas, seus 

olhares cheios de calor. 

Seus amigos. Ele os amava tanto. A vida era boa. Era 

simplesmente boa, e o mundo era um lugar maravilhoso. 

 

 

 

A unhas de Kyoshi estavam molhadas. Ela havia perfurado a pele 

de suas palmas. Sangue escorria de seus dedos. 



Ela ainda podia ver o rosto de Kelsang. Ela havia visto o homem 

que havia salvado sua vida, que a havia criado. Ela havia visto o rosto de 

seu pai. Kuruk tinha conseguido passar tanto tempo com ele. 

Seus olhos doíam de repente. Eles pungiam pela luz da manhã. 

Nyahitha estava sentado com as costas para o leste, então o sol que nascia 

brilhava sobre seus ombros. Ele a encarou com encanto e confusão. 

— Seu espírito deixou seu corpo — ele disse. Se ela não o 

conhecesse melhor, poderia jurar que havia admiração em sua voz. — Eu 

abri mão da chama depois dos dez primeiros minutos depois que ficou 

claro que você não precisava. Eu nunca tinha visto alguém conseguir 

viajar tão rápido. Kuruk estava lá? Ele te falou sobre o Chefe Vagalume? 

— Eu não encontrei Kuruk. — Kyoshi soava como se tivesse sido 

estrangulada. As palavras não pertenciam a ela. — Só as memórias dele. 

E elas... elas não eram as que eu estava procurando. 

As visões tinham sido uma tortura. Ver Kelsang rir e jogar o braço 

sobre o pescoço de um homem que um dia abriria sua garganta e o 

deixaria sangrar até a morte em uma montanha. Ver Hei-Ran em seu 

esplendor, sem saber que teria sua força e sua honra roubadas. 

Todos haviam começado como bons amigos, e ainda assim Kuruk 

havia deixado as pessoas que mais amava se afastarem como palha no 

vento, para o caminho de sua danação. Ele deveria ter feito mais por eles. 

Deveria ter lutado mais para mantê-los juntos. 



— Eu não aprendi nada — Kyoshi disparou. — Só o quão mais 

fácil a vida dele foi em relação á minha. 

Nyahitha olhou com tristeza para Kyoshi. E então bufou, 

limpando os conteúdos de seu nariz para sua garganta. 

— Certo. Pegue suas coisas. Acabamos por aqui. 

Tudo bem por ela. 

— Tem alguma outra técnica que possamos tentar? Talvez um 

local diferente? 

— Poderíamos, mas não acho que vai adiantar mais do que isso. 

Esse é o seu limite. — Nyahitha se levantou e removeu a poeira de suas 

roupas. — Você pode ser boa na meditação, mas nunca conseguirá falar 

com seus predecessores no ciclo Avatar se continuar se apegando tão 

forte a seus ressentimentos. As falhas de Kuruk não estão de impedindo 

de alcançar o que quer. As suas é que estão. Você terá que dar outro jeito 

de resgatar o garoto das garras do Chefe Vagalume. 

Em fúria, Kyoshi cruzou a distância e agarrou Nyahitha pela 

frente da roupa. Ele a encarou calmamente, como se estivesse esperando 

completamente o gesto ameaçador. Ele havia visto seus pensamentos e 

decifrado seus desejos. 

Ela o soltou o mais precisamente que conseguiu. 

— Deixe-me me dividir um conselho com você, uma sabedoria 

de meus anos — disse Nyahitha, alisando os amassados que ela o havia 

dado. — Você pode ter seu passado, ou pode ter seu futuro. Não os dois. 



Podemos tentar de novo quando você entender isso. — Decidindo que o 

futuro dele se encontrava na cidade, ele começou a descer a montanha. 

Kyoshi observou seu antigo guia se afastar, se sentindo mais fraca 

do que jamais havia sentido. Ir até ali havia sido um erro. Ela nunca 

deveria ter acreditado que Kuruk podia lhe dar respostas. Não havia nada 

que ela pudesse fazer além de seguir a caminhada de Nyahitha, a 

amargura se acumulando em sua garganta. 

Eles não tinham chegado muito longe quando o sábio, talvez 

sentindo que ela estava à beira de lágrimas, falou. 

— Eu não estava mentindo quando disse que você tem potencial 

para uma grande disciplina espiritual. Você deve ter tido um bom 

professor que te ensinou o básico. 

A piedade dele era pior que seu antagonismo. 

— Você não foi o primeiro velho com quem meditei, se é o que 

quis dizer. — Ela havia aprendido aos pés de um suposto imortal. Teria 

sido ruim se ela não tivesse aprendido um truque ou outro sobre a mente 

mais profunda. 

Nyahitha deu de ombros. 

— Quem quer que fosse tem meus cumprimentos. Eu podia sentir 

o véu dos dois mundos se afinando em volta dos seus ombros, Avatar. Os 

espíritos das ilhas vieram e falaram com você essa noite. É só uma 

questão de se você pode decifrar as mensagens ocultas deles. 



A manhã que se estendia colocou a beleza robusta das Ilhas do 

Fogo à mostra. O sol iluminava os campos abaixo deles, e daquela altura, 

o disco de Chung-Ling do Norte parecia a marca gentil de um artista em 

uma pintura de paisagem. Mas conforme o brilho em seus olhos 

diminuiu, restaurando a terra arada a suas cores naturais, a discrepância 

aumentou. 

Kyoshi parou onde estava e apontou para a encosta do campo de 

melão-inhame.  

— Os espíritos fizeram aquilo? — ela perguntou. — Porque se 

fizeram, acho que a mensagem deles está bem clara. 

As folhas de melão-inhame criavam um cobertor denso de 

vegetação sobre o solo. Mas muitas das plantas haviam, em uma única 

noite, secado e ficado terrivelmente amarelas em grupos que que se 

destacavam contra seus arredores verdes. À distância, as plantações 

mortas formavam desenhos que pareciam pinceladas gigantes. 

E os caracteres perfeitamente legíveis diziam “Saúdem o Senhor 

do Fogo Chaejin.” 

  



ao alto quando o Chefe Vagalume se 

apoderou dele. “É isso,” ele pensou, “é aqui que acaba.” O garoto, que 

havia revelado não ser nada, teria um desaparecimento adequado sem 

deixar rastros. 

Mas seu corpo foi mais forte que sua vontade. Por pura memória 

e prática, as formas se cravaram em seus músculos e ossos, seu gesto de 

desistência se transformando num Punho Corta Céu, um gancho de 

direita. 



A terra. A terra que o amava quando ninguém mais amaria. Ele 

deveria saber que mesmo em seu momento mais baixo, ele nunca seria 

abandonado por seu elemento. Um jato focado de lama e pedras soltas 

atingiu o Chefe Vagalume na íris. O espírito gemeu e parou seu ataque. 

Yun encarou a própria mão em choque, como se tivesse sido o 

primeiro ato de movimentação de terra que havia performado. Lágrimas 

caíram de seus olhos, embaçando sua visão. 

— Ah, olha. — Ele limpou o rosto com o braço e fungou. — Eu 

consigo dominar aqui. 

 

 

 

“O duelo durou três dias e três noites,” era como a fábula seguiria, 

se contada por outra pessoa. 

Na verdade, ele não sabia por quanto tempo batalhou conta o 

Chefe Vagalume. O tempo parecia passar diferente ali. Em certo 

momento, ele se lembrava de ter rastejado sob as mãos, disposto a pôr os 

lábios no fundo de uma poça, precisando beber mais do que queria se 

defender. Mas tentáculos de gosma bloquearam seu caminho, forçando-

o a se virar e continuar a lutar. Não era mais sobre predador e presa, e 

sim de qual ódio e teimosia iria vencer. 



Yun teve que planejar quais partes de seu corpo estaria disposto a 

sacrificar, como se fosse um dos bonecos que ele e o Mestre Amak 

costumavam usar para praticar. Um cotovelo torcido era melhor do que 

uma costela quebrada. Sangrar pela cabeça era aceitável, mas ele tinha 

que proteger as artérias. Acima de tudo, ele não podia perder a 

consciência, seja por exaustão ou por um ataque decisivo.  

E ele deu tudo de si. Atacou o espírito com colunas de pedra 

sólida, nuvens de pedrinhas, quase o pegou em uma grande mão de lama. 

Uma observação ao longo da luta lhe deu faíscas de esperança, 

infiltrando-se como raios de sol. Toda vez que ele atingia em cheio o 

espírito ferido, ele diminuía de tamanho. Uma marca de progresso. 

— Então — Yun disparou durante uma trégua, dobrado no meio 

e ávido por ar. — Como eu sou comparado ao Kuruk? — Sangue e suor 

escorriam da ponta de seu nariz, pingando e se fundindo ao chão — 

Fontes confiáveis dizem que sou igual a ele quando se trata de dominação 

de terra. 

Seu inimigo continuou a se esgueirar pelas árvores, mas numa 

velocidade mais lenta e irregular. O espírito tinha perdido o controle 

sobre a maior parte de sua meleca. Tinha menos armas para lutar. 

— Seu moleque presunçoso. Se o Avatar Kuruk não tivesse me 

enfraquecido anos atrás, eu teria acabado com você num instante. 



— E ainda assim, aqui estou eu! — gritou Yun, gastando um ar 

precioso, agonizando seus próprios músculos destruídos. — Que 

inconveniente pra você! 

O Chefe Vagalume riu sabendo que Yun poderia estar falando de 

outra pessoa. 

— Sim — disse o espírito, considerando suas palavras. — Você 

dá mais trabalho do que vale à pena. Há refeições mais fáceis de se 

arranjar. — Ele se colocou entre dois troncos sinuosos como se fosse uma 

piscadela vertical de contemplação. O Chefe Vagalume havia começado 

a batalha com um tamanho maior que uma carroça, mas agora não era 

maior que uma cabaça grande. — O que acha de uma trégua? Tenho uma 

proposta para você. 

Depois de dominação de terra e Pai Sho, fazer negócios era o que 

Yun fazia de melhor. Ele colocou o dedão em uma narina e expeliu um 

coágulo de sangue da outra. 

— Estou ouvindo. 

— Eu posso te dar parte do meu poder. Você seria capaz de criar 

uma passagem entre os mundos dos humanos e dos espíritos. Em retorno, 

você traria pessoas até mim. Não muitas. Não quero ficar muito 

conhecido. 

“Eu poderia voltar pra casa.” Sacrificar inocentes não combinava 

com Yun, mas era importante ouvir todos os termos do outro lado durante 

uma negociação, por mais revoltantes que fossem. 



— O que é preciso? Pra você me dar esse poder? 

— Nossa formas precisam se interligar, mas só brevemente. É um 

ato simples. Um ato físico.  

— Você iria... me possuir? Me atravessar? 

— Chame do que quiser. Contanto que nós dois baixemos a 

guarda por tempo o suficiente para nos fundirmos. — O espírito se tornou 

megalomaníaco em sua explicação, revelando mais do que parecia ser 

necessário. — Você pode notar algumas mudanças em sua natureza física 

também, mas não há problema. Na pior das hipóteses, você vai ficar mais 

forte. 

Yun conhecia uma declaração com dois sentidos quando ouvia 

uma. Mas manter sua boa aparência não era uma preocupação. Ele lutou 

contra a dor em seu braço e ergueu as mãos. Nenhum movimento súbito 

de dominação de terra. 

— Eu aceito. 

O Chefe Vagalume relaxou seus tentáculos. Uma camada de 

gosma cobriu o chão. 

— Aproxime-se. 

Yun se aproximou devagar. Dentes espalhados rolavam sob seus 

pés e trilhas de muco grudavam em suas solas. Descansando na 

bifurcação de uma árvore, o Chefe Vagalume pulsava com antecipação. 

Os galhos que o cercavam pareciam parte de um rosto.  



Durante sua luta, ele nunca havia deixado a cobertura parcial da 

floresta. Yun se lembrava de como o espírito havia preferido ficar dentro 

do túnel de pedra que Jianzhu havia aberto na montanha, lá em Xishaan. 

Um olho desprotegido precisava de uma órbita. 

Uma energia receptiva radiava do espírito, prometendo uma 

transformação terrível, a dissolução líquida e o renascimento de uma 

larva envolta em seu casulo. Havia se aberto para ele. Havia se preparado 

para seu lado da barganha. 

Assim como Yun. 

Ele abriu as mãos. Todo o chão do bosque as seguiu. A camada 

superficial contendo as raízes das árvores se espalhou pra direita e pra 

esquerda, dividindo bem no meio em uma linha que corria sobre o Chefe 

Vagalume.  

 O espírito repentinamente teve sua cobertura e proteção 

arrancadas pelo ato avassalador de dominação de terra. Ele caiu no novo 

nível de chão que Yun havia cavado e urrou em surpresa. 

Yun quase fez o mesmo. A força bruta do ato havia precisado de 

cada grama de seu poder. Kyoshi teria conseguido com facilidade. Mas 

o esforço de arrancar o solo superior quase o matou. 

Ele tinha um último movimento a fazer. Unindo seus braços quase 

que num abraço, ele prendeu o Chefe Vagalume nas presas de uma 

armadilha de terra. Esmagado em seu aperto de pedra, o espírito diminuiu 

mais ainda. 



— Garoto miserável! — O espírito se balançou com uma fúria 

impotente. — Eu te ofereço poder e você se resume a truques? Nem 

Kuruk teria se desgraçado em um... Aaargh! 

Yun fechou o dedão e o indicador. As pedras apertaram mais. 

— Cale a boca sobre o Kuruk. 

Sob a pressão incessante, o Chefe Vagalume havia diminuído ao 

tamanho de uma ameixa do mar.  

— Pare! Sem se fundir comigo, você não pode voltar pra casa! 

— Eu sei. — Yun esticou a mão e puxou o olho encolhido de 

dentro da pedra. Era molhado e pegajoso como uma ameixa do mar 

também. — Mas vai ser nos meus termos, não nos seus. 

— O que você está fazendo?? — O Chefe Vagalume gritou em 

seus dedos, ainda barulhento apesar do tamanho diminuto. 

— Exatamente o que você ia fazer comigo. 

Sem mais nenhuma consideração, Yun colocou o olho em sua 

boca. 

 

 

 

A esfera explodiu entre seus dentes. O gosto amargo da geleia de 

dentro se espalhou por sua língua e um grito ecoou por seus músculos, 

vibrando por seus ossos como as cordas de um ehru. As nuvens 



gosmentas fugiram para a cobertura do horizonte. Ele podia sentir as 

árvores escondendo os rostos com vergonha. 

Ele não precisava que um mestre mais velho e sábio dissesse para 

que entendesse. Combinar-se com um ser imortal de um jeito tão 

sacrílego criava um buraco permanente na trama. Era um crime contra a 

ordem. Uma violação absurda do equilíbrio espiritual. 

Yun engoliu sua porção e deixou que a mudança o dominasse. Ele 

nunca tinha sido fresco com comida.  

  



montanha abaixo o mais rápido 

que os velhos ossos dele permitiam. O que, no pânico dele, era 

surpreendentemente rápido. 

— Os espíritos falam de maneiras sutis, não? — ela gritou para 

ele e desviou de um caminho de pedra molhada, quase torcendo o 

tornozelo. O que ela não teria dado para que as forças por trás do 

movimento do mundo continuassem escondidas em sua vida. 

— Não é uma mensagem espiritual! É uma declaração de guerra! 

Se os Saowon ou os Keohso virem isso, Chung-Ling do Norte vai afundar 

em sangue 



Ele tinha razão. Chaejin vinha trabalhando a visão de ser preferido 

por entidades para além do mundo físico. A aparição repentina e 

inexplicável dessa mensagem na virada da noite iria enfurecer os 

apoiadores de Zoryu e fortalecer seus próprios. Se um único cartaz fora 

de lugar podia ter começado uma briga, uma provocação desse tamanho 

poderia ser o prelúdio de um levante com força total. 

Não fazia sentido que os espíritos se importassem tanto com qual 

irmão se sentava no trono. Teria o treinamento de Chaejin no Alto 

Templo dado a ele algum tipo de cortesia das próprias ilhas? Ele havia 

conseguido algum tipo de barganha sobrenatural? Apesar das visões que 

ela havia tido e do espírito do qual estava tentando resgatar Yun, ela não 

podia acreditar que os espíritos iriam cravar o nome de alguém na 

paisagem como um vândalo. E Nyahitha também não parecia acreditar. 

Ocorreu a ela que não havia como desfazer a mensagem. A não 

ser que ela estivesse disposta e fosse capaz de destruir toda a encosta do 

morro ou botar fogo nas últimas plantações de uma vila passando fome. 

Ela podia ver o sorriso travesso de Chaejin, assombrando-a enquanto 

corria. “O Avatar não pode lutar contra a história.” 

Ela e Nyahitha estavam apenas se apressando contra o inevitável. 

Quando chegaram no centro da vila, pessoas chocadas já estavam 

tropeçando para fora de suas casas para encarar e enorme escrita. 

Nyahitha parou e se curvou, as mãos no joelho. 



— Chegamos tarde demais — ele disse, ofegante. Inalar tanto gás 

não podia ser bom para a resistência dele.  

— Encontre meus amigos e diga a eles o que aconteceu! — O 

Avatar seria necessário aqui no meio de Chung-Ling do Norte. Homens 

dos clãs Saowon e Keohso já estavam começando a se unir. 

De um lado da praça, Sanshur e um grupo grande de valentões se 

aproximou. Eram homens com cicatrizes de guerra que Kyoshi não tinha 

visto antes na feira ou pela cidade. Pela forma que se moviam, ela 

concluiu que eram lutadores e guardas veteranos que deveriam ter vindo 

de outros locais na Ilha Shuhon. Depois de ver a chegada de Huazo no 

dia anterior, Sanshur havia pedido reforços de seu clã. 

O contingente Saowon ocupava o lado oposto, se alimentando do 

que o amanhecer havia trazido. Os homens atrás de Huazo e Koulin riam 

e comemoravam a vontade ostensiva dos espíritos. Era cedo demais para 

que qualquer um tivesse colocado armadura, então eles estavam vestidos 

e roupas de verão de mangas longas decoradas com brilhantes camélias-

pedra vermelhas e brancas. A disparidade dos tecidos nítidos e pintados 

com vontade dos Saowon e os farrapos surrados e apagados dos 

habitantes Keohso fazia a escolha de roupas parecer mais um deboche do 

que uma tentativa de se encaixar. 

— Sanshur! — Huazo exclamou. Para uma pessoa de aparência 

delicada, ela tinha uma voz poderosa quando precisava — Olhe o que os 

espíritos escreveram! 



— Espíritos coisa nenhuma! — Sanshur gritou, seu rosto tão 

vermelho quanto o casaco de Huazo. — Marque minhas palavras: isso é 

uma traição Saowon e nada mais! — Sua revolta não podia esconder que 

ele estava falando pelo bem dos aldeões que não eram totalmente leais 

aos Keohso. Ele temia terrivelmente a mancha que essa mensagem 

deixaria sobre seu clã. 

Homens que tinham medo por sua imagem tendiam a agir de 

forma imprudente e, nessa questão, Sanshur não era diferente do garoto 

em Loongkau que havia atacado Kyoshi com uma dao enferrujada. Ao 

sinal dele, a linha de batalha Keohso começou a se mover para frente. 

Huazo não se impressionou. O sorriso que trocou som sua 

sobrinha dizia que ela queria tanto esse embate quanto Sanshur. 

— Por que não perguntamos ao Avatar como interpretar esses 

símbolos? Ela está bem ali. Avatar Kyoshi! Você consegue ler, não 

consegue? Como devemos interpretar esse milagre? Você acha que nosso 

amado finado Senhor Chaeryu poderia estar tentando falar conosco do 

além? 

Kyoshi tentou trazer uma resposta relevante que faria com que ela 

soasse como uma autoridade ao mesmo tempo que mudaria a direção na 

qual esse encontro estava se movendo, mas não havia nada que ela 

pudesse dizer tão alto quanto toda uma encosta. Ela correu até o meio do 

espaço que diminuía entre os dois clãs. 



— Para trás, todos vocês! — ela gritou. As memórias de Kuruk 

haviam sido uma peça de teatro, mas aqui ela era a atriz, não a 

espectadora. E uma performance ruim poderia levar a um desastre 

nacional. — Quero que todos voltem pra casa imediatamente! 

— Claro, porque não tem nada para ver aqui! — um homem 

Saowon ecoou. 

— Saia do caminho, Avatar! — Sanshur gritou. — Isso não é 

assunto de uma estrangeira! Insultos e deslealdades desse tamanho 

precisam ser respondidas, seja um dia sagrado ou não! 

O tabu contra Agni Kais durante o festival estava trabalhando 

contra ela. Em outro momento do ano, os clãs teriam satisfeito suas 

honras com um duelo de dominação de fogo. Sem o alívio que esse ritual 

promovia, a situação estava se dissolvendo em algo mais perigoso e 

desconhecido. 

Huazo deu um passo à frente. Seus homens passaram por ela 

como a água de um rio em torno de uma pedra. Koulin marchava à frente 

deles, os guerreiros Saowon mais velhos confiantes nela como a ponta de 

sua lança. 

Kyoshi ouviu passos se apressando atrás dela. Era Rangi. Sem 

nada mais que um aceno, sua guarda-costas se apresentou para cobrir sem 

flanco, encaixando-se no Avatar como uma espada na bainha. Ela parecia 

cansada e exausta, como se tivesse passado a noite toda acordada, 



preocupada com as tentativas espirituais de Kyoshi. Mas estava ali, 

graças aos céus. Agora, juntas, elas tinham uma chance de manter a paz. 

Os dois clãs se aproximaram, prendendo-as nas presas de uma 

mandíbula.  

— Ouçam o Avatar! — ela gritou aos Keohso. Como membro da 

Nação do Fogo e de um clã neutro, com sorte ela poderia arbitrar com 

sucesso. – Kyoshi é a Dominadora de Fogo de escalão mais alto aqui, 

alinhada com a coroa, e a palavra final quando se trata de espíritos! Vocês 

devem tanto respeito a ela quanto ao próprio Szeto! — Ela se virou para 

falar com os Saowon e sua antiga colega de sala. — Koulin — ela 

implorou em voz baixa. — Nos ajude a parar isso. Você não precisa 

aguentar os rancores de sua tia por ela. Eu te imploro. 

Koulin ergueu uma mão, parando o avanço dos Saowon. Ela se 

aproximou, sozinha. Parou na frente de Kyoshi e Rangi, e deu um sorriso 

caloroso e pensativo. 

— Ah, Rangi —disse. — Minha cara amiga. — Ela abaixou a voz 

para que só Kyoshi e Rangi pudessem ouvir. Os traços bonitos e 

agradáveis de Koulin se distorceram em um desdém tão profundo que 

cravou sulcos em seu rosto. — É claro que a filha de um animal de corte 

sem honra iria se render a implorar — ela sussurrou, com a intenção 

deliberada de uma assassina. 

Rangi piscou. Assentiu. Então, antes que Kyoshi pudesse impedi-

la, atacou Koulin na mandíbula.  



 

 

 

Os Saowon haviam conseguido uma desculpa com o ataque de 

Rangi. Os Keohso levaram como um exemplo a seguir. Por todos os lados 

e Kyoshi, os membros dos clãs rivais rugiram e dispararam uns contra os 

outros.  

Ela ainda estava tentando processar o que havia acabado de 

acontecer quando um homem topou contra suas costas. Ela o girou e 

jogou o atacador para o lado, derrubando dois de seus companheiros. Ou 

inimigos. As linhas já haviam se misturado tanto em uma briga sem frente 

definida. Keohso e Saowon se enfrentavam com garras e dentes, sem 

lanças e dominação de fogo.   

Kyoshi girou em seus tornozelos e assoprou, mandando uma 

explosão de ar sobre a maior quantidade de pessoas que podia alcançar. 

Ela os derrubou como trigo numa tempestade, mas com os combatentes 

já tão próximos, eles simplesmente continuaram a luta no chão, atacando-

se na poeira. Corpos surrados se empilhavam na cintura dela como 

montes de neve, impedindo seus movimentos.  

Ela forçou seu caminho para o buraco que havia se formado em 

torno de Rangi e Koulin. Huazo havia desaparecido, deixando a sobrinha 

no comando. Rangi ergueu a mão para Kyoshi, uma ordem silenciosa 



para não interferir. Koulin limpou o sangue de seu sorriso. O ataque tinha 

sido forte, mas ela o havia recebido bem, esperando-o e desejando-o. 

— O que me diz? — ela perguntou a Rangi. — Regras Pós-Toque 

de Recolher? Sem queimaduras ou punhos fechados? 

— Estava pensando a mesma coisa — respondeu Rangi. 

As duas caminharam uma direto à outra. Em vez de se renderem 

a socos graciosos e chutes à distância no estilo que Kyoshi estava 

acostumada a ver entre Dominadores de Fogo, elas agarraram a nuca uma 

da outra e caíram em uma troca de ataques brutais e violentos com os 

joelhos e os cotovelos.  

A primeira onda de calor fez Kyoshi pensar que elas haviam 

quebrado as proibições do festival. Mas então ela se lembrou que 

Dominadores de Fogo poderosos podiam causar danos extremos com a 

simples força de sua dominação. Cada vez que Rangi e Koulin acertavam 

um joelho nas costelas da outra, ou miravam um cotovelo na testa da 

oponente, elas liberavam uma onda de choque que fazia os dentes de 

Kyoshi baterem. 

Não tinha como aguentarem por muito tempo. Elas absorviam os 

golpes uma da outra nas canelas e nos antebraços, as peles ficando 

vermelhas por beirar a linha da chama completa. Koulin tentou bater a 

testa no olho de Rangi e errou por pouco, fazendo um corte na bochecha. 



Rangi se afastou, seus joelhos tremendo. Koulin seguiu atrás dela, 

faminta para explorar sua vantagem. Mas havia caído numa armadilha. 

Com o espaço extra, Rangi deu as costas a Koulin e saltou no ar. 

Era um movimento que poucos além de Kyoshi iriam reconhecer. 

Levantar-poeira, mas não do jeito que ela havia feito na Baía Camaleão. 

Chamas foram expelidas de apenas um de seus pés, impulsionando-a em 

uma cambalhota, girando-a com força e velocidade extra. Seu joelho caiu 

sobre a cabeça de Koulin como uma marreta. 

Koulin apagou antes mesmo de atingir o chão. Ela caiu de cara, 

tão mole quanto um pano molhado. A briga toda se dissipou em 

segundos.  

Rangi, respirando pesadamente pelo esforço e a dor, mas de 

alguma forma completamente calma, rastejou de joelhos até Koulin. Sem 

hesitação, ela virou a garota e ergueu os punhos para atacar a oponente 

indefesa de novo. 

— O que você está fazendo? — Kyoshi gritou. Ela agarrou Rangi 

e a puxou para longe de Koulin. 

— Eu... — ela lutou para encontrar uma resposta. O horror a 

atingiu quando sua mente finalmente encontrou seu corpo. Ela encarou a 

batalha fervente que ela havia começado na praça da cidade, e então 

Koulin, que não estava se movendo. — Eu... 

Kyoshi havia visto Rangi começar uma briga uma vez, numa 

plataforma de lei tai, mas havia sido uma manobra calculada, não um 



surto completo. Se a loucura da honra familiar podia fazer uma pessoa 

tão disciplinada quanto Rangi perder o controle, não havia como dizer o 

que aconteceria se a violência atravessasse as fronteiras de Chung-Ling 

e da Ilha Shuhon.  

— Leve-a até a Sifu Atuat! — Kyoshi ordenou. 

Ainda em choque, Rangi envolveu o corpo de Koulin com os 

braços e jogou a garota sobre seus ombros. Ela caminhou pela batalha, 

costurando pelos espaços vazios que conseguia encontrar. Kyoshi teve 

que confiar na sorte e em qualquer honra de clã restante para que ninguém 

as atacasse pelas costas.  

Ela não podia usar a terra no frenesi, não sem arriscar machucar 

seriamente seus alvos. Ela se rendeu a afastar os Keohso e os Saowon 

com as próprias mãos, jogando os oponentes o mais longe uns dos outros 

que podia. Às vezes ela tinha que bater os crânios de um no outro 

primeiro. Par por par, ela atravessou a multidão, abrindo espaço com 

força bruta. 

Kyoshi visualizou Jinpa vindo até ela, suprimindo a violência de 

seu próprio jeito. Muitos dos lutadores simplesmente paravam ao vê-lo, 

a graça de um Nômade do Ar o suficiente para acalmar seu 

temperamento. Os que não paravam, ele afastava com seu planador, 

atacando-os nas canelas e nas mãos, como um professor escolar irritado, 

até que eles largassem os inimigos. 



— Avatar! — ele gritou. Seus esforços combinados estavam 

funcionando, lentamente, e ela conseguia ouvi-lo sobre a confusão que 

se acalmava. — Atuat montou uma tenda hospitalar em um dos 

restaurantes. — Ele apontou para um dos prédios mais próximos do lado 

dos Saowon. — Nossa pousada não tinha espaço suficiente para abrigar 

os feridos. Rangi está lá agora. 

Os observadores da vila já estavam arrastando mais guerreiros 

gravemente feridos naquela direção. Kyoshi estava prestes a dizer a Jinpa 

que ele tinha se saído bem, que todo o time deles, apesar de muitos erros 

e humilhações e fracassos desde que chegaram em Chung-Ling do Norte, 

havia se saído bem. Mas quando ela olhou em volta e viu a briga 

diminuindo até as cinzas, não houve conforto. Somente um pensamento 

pulsante em sua mente de que todos da vila estavam aqui, vendo ou 

participando da luta, ou se recuperando dela. 

Uma náusea profunda atingiu seu cerne. 

— Cadê a Hei-Ran? — ela perguntou. — Quem está com ela? 

— Ela ainda está na pousada... sozinha. — Jinpa percebeu 

também e xingou de um modo nada típico de seu povo. 

Todo aquele embate. Não era possível planejar uma distração 

mais perfeita. Afinal, por que Yun mudaria de táticas se ela continuava 

caindo nelas? 

Kyoshi se jogou direto na direção da pousada em que ela nem 

havia dormido ainda, derrubando homens, atropelando-os em sua pressa. 



Jinpa ficou para trás, golpeado no pescoço e derrubado ao chão por uma 

cotovelada errante de um Saowon. Não houve tempo para que ele se 

levantasse e o afastasse. Ela tinha que chegar a Hei-Ran. 

A rua que ela estava tentando alcançar ficava a vários quarteirões 

de distância da praça, e conforme ela ganhava distância do barulho, um 

silêncio fantasmagórico caía sobre ela como uma capa. Seus próprios 

passos e respiração oscilante ficaram mais altos que os golpes a ossos que 

ela vinha ouvindo até então. Ela encontrou a esquina onde o homem do 

dia anterior quase havia arrancado o rosto de seu sobrinho e entrou na 

pousada. 

Lá dentro, a recepção era calorosa, animada e bem acesa. O 

estabelecimento ficava dentro do lado Keohso da cidade, então 

almofadas e tapetes adornados com a peônia-alada estavam espalhados 

por todas as superfícies que poderiam recebê-los. Uma mesa de Pai Sho 

feita de madeira velha tinha sido colocada no meio do chão. Em um lado, 

estava Hei-Ran. No outro, Yun. 

— Não se mova, Kyoshi — disse Yun. — Ela está em grave 

perigo nesse momento. — Os olhos dele se mantiveram no tabuleiro, 

examinando o jogo que estava em andamento. Ele estivera forçando a 

mãe de Rangi a jogar. 

Em vez das roupas do Reino da Terra, Yun vestia roupas furtadas 

dos Saowon, uma camélia-pedra gravada em seu ombro. Ele havia 

passado pelo caos do lado de fora ao se misturar. Sem truques de 



dominação. Apenas as habilidades de um infiltrador, aprendidas com a 

mulher sentada em sua frente. 

— Kyoshi, lembre-se do que eu te disse. — Hei-Ran falava com 

a mesma calma e determinação que tinha antes de cortar seu cabelo e 

abandonar sua honra. Agora ela estava prestes a abrir mão do pouco que 

lhe restava. — Lembre-se do que é importante. Você não terá uma 

oportunidade melhor que essa. 

Yun colocou uma peça decididamente, provocando o click agudo 

contra o tabuleiro que sinalizava que as peças haviam sido feitas de pedra 

de alta qualidade. 

— Minha vitória em dezoito movimentos, Sifu — ele disse. — 

Não há razão para continuar. Acabou. 

Hei-Ran abaixou a cabeça em concordância. 

As peças de Pai Sho voaram do tabuleiro para a mão de Yun, 

seguindo seus movimentos. Em um instante, elas se mesclaram e se 

reformularam em uma lança comprida e fina que ele apontou para a base 

do pescoço de Hei-Ran. 

Kyoshi gritou e ergueu as mãos, empurrando a adaga com sua 

dominação de terra, mas Yun manteve seu aperto na pedra. A dominação 

dele se opunha à dela, da mesma forma que ela e Jianzhu haviam se 

anulado na casa de chá de pedra em Qinchao. 



Com exceção de que, ali e naquele momento, Yun era mais forte 

que Jianzhu. Apesar da resistência de Kyoshi durante todo o trajeto, ele 

enfiou a adaga na garganta de Hei-Ran. 

  



do grito do Avatar, Yun e Hei-Ran encararam 

um ao outro. Ele segurou o espinho de pedra, como se quisesse manter a 

conexão física à morte dela, da mesma forma que havia abraçado Jianzhu 

enquanto o matava. Ele lhe deu um sorriso de despedida. 

Mas Hei-Ran não estava pronta para dizer adeus ainda. Seus olhos 

de bronze se acenderam com clareza e propósito. Ela engasgou 

involuntariamente, suas costas espasmando, e o puxou para mais perto. 

A adaga se afundou mais no corpo dela. 

Yun franziu o cenho, não esperando aquilo. Ele tentou afastar a 

mão, mas não conseguia. A demonstração final de força de Hei-Ran a 



havia transformado em ferro. Linhas vermelhas escorriam de seus lábios, 

mas ela não tirou os olhos de seu antigo aluno. Hei-Ran ergueu uma mão 

com um esforço que Kyoshi podia ver que a estava matando tanto quanto 

o sangue enchendo seus pulmões, e invocou uma bola de fogo.  

A chama em seu aperto a fez parecer um Senhor do Fogo 

capturado em um retrato, inconquistado até o final. Ela enfiou a palma 

em Yun. 

Ele conseguiu se soltar e virar para o lado antes que o fogo 

atingisse seu torso. O ombro dele ainda foi pego nas chamas e ele sibilou 

de dor, empurrando Hei-Ran para o chão, o movimento removendo a 

adaga com um som molhado nauseante. Ele correu para as escadas que 

levavam da recepção ao andar de cima da pousada, agarrando seu ombro 

queimado. 

Kyoshi não conseguiu pará-lo. A missão tinha sido esquecida, o 

plano não era nada. Ela tinha que ajudar a mãe de Rangi. Ela deslizou 

para o lado de Hei-Ran e tentou assimilar o ferimento mortal para 

planejar sua próxima ação. 

A expressão fraca de Hei-Ran era de fúria, reservada apenas para 

o Avatar. 

— Vá... atrás... dele... — ela gorgolejou para Kyoshi através do 

próprio sangue. 

Yun tinha optado por uma fuga pelo segundo andar. E ele estava 

feirdo. Kyoshi poderia tê-lo alcançado ao levantar-poeira, sua vantagem 



secreta da Companhia Ópera Voadora que permitia que ela acelerasse 

sobre telhados. Mas fazê-lo significaria deixar Hei-Ran sangrar até a 

morte. Significaria que Rangi perderia a mãe de novo. 

Ela juntou as mangas de sua roupa e as amontoou para tampar a 

garaganta de Hei-Ran. O sangue continuou a escorrer por seus dedos, 

falhando em lhe dar esperança, e então explodindo mais forte em jatos. 

Ela percebeu que era o padrão de um batimento cardíaco. Ela não tinha 

tempo a perder. 

Ela ergueu a parte superior do corpo de Hei-Ran em preparação 

para movê-la. 

— N-não — a Diretora disparou. — Kyoshi! 

Houve um último lampejo de indignação nos olhos da diretora, 

revoltada com a fraqueza do Avatar, antes que eles se fechassem.  

Kyoshi havia abandonado qualquer chance de cumprir seu dever. 

Ela não conseguia fazer o que precisava ser feito. Haveriam 

consequências por escolher seus apegos pessoais sobre o resto, no longo 

termo. 

Mas, naquele momento, ela tinha que se agarrar à mãe de Rangi 

o mais forte que podia. Ela ergueu Hei-Ran e correu pela porta na direção 

oposta à que Yun havia ido. Elas precisavam de um milagre. Um que 

naquele momento estava do outro lado da cidade. 

 



 

 

Kyoshi sentou-se dentro da Casa de Massas do Ouriço-Coral com 

Nyahitha e Jinpa. O restaurante tinha sido fechado para o feriado, então 

estava escuro e os fogões estavam frios. Longas mesas de madeira 

ocupavam a maior parte do chão. Eles pagaram extremamente bem ao 

dono para ocuparem os quartos de cima também, onde Atuat cuidava de 

Hei-Ran com Rangi a seu lado. 

Kyoshi olhou em volta da mesa escura e entrelaçada para Jinpa e 

Nyahitha, o Dominador de Ar sem setas e o Sábio do Fogo fajuto. Em 

circunstâncias normais, esses dois homens teriam sido seus conselheiros 

espirituais. Que belo trio eles formavam. 

— A luta parece ter pausado — disse Jinpa. Ele estivera 

procurando algo positivo para dizer há algum tempo. 

— Só por enquanto — disse Nyahitha. — Tem feridos demais dos 

dois lados. Pior ainda, alguns dos mais novos e mais estúpidos se 

encontraram fora da praça da cidade e quebraram o tabu contra 

dominação de fogo prejudicial durante o festival. Os Saowon e os Keohso 

vão lamber seus ferimentos por um tempo, e então o conflito vai escorrer 

pelas bordas de Chung-Ling do Norte. Cada um dos clãs acha que tem 

uma causa justa para atacar o outro agora. 

— Não há nada que possamos fazer? — perguntou Jinpa. 



— É assim que são os inícios de guerras na Nação do Fogo — 

respondeu Nyahitha. — Se Agni Kais e as mediações do Avatar não 

funcionaram no passado, não acho que vão funcionar agora. 

Kyoshi descansou a testa sobre seus pulsos e encarou os padrões 

espiralados da madeira. A situação entre os clãs rivais já era delicada, 

mas sua decisão de vir a Chung-Ling do Norte havia feito o país cruzar a 

linha. Ela era culpada por tudo que acontecesse em seguida. 

E ela havia desperdiçado a chance que Hei-Ran lhe havia dado de 

derrotar Yun. Havia violado a promessa a Rangi de manter sua mãe 

segura. Ela não podia simplesmente falhar em uma única frente como a 

maioria das pessoas, precisava ser despedaçada por seus fracassos em 

todas as direções. 

— Quanto tempo você acha que temos antes que a luta comece, 

no mínimo? — ela perguntou. 

— Alguns dias — respondeu Nyahitha. — Se você tem um plano, 

é bom que seja simples e rápido.  

Ela não tinha nenhum plano. Não tinha nada. 

Atuat desceu as escadas, secando as mãos com uma toalha limpa. 

Por sorte não havia sangue nelas. 

— Ela está completamente furiosa com você — a médica disse a 

Kyoshi.  

— Qual delas? 



— As duas. — Atuat apontou com o dedão para as escadas, onde 

mãe e filha aguardavam. — Eu não iria querer ser você agora. 

Não havia sobrado nenhum lugar para mostrar alguma coragem 

além dali, em sua contagem final. Kyoshi aceitou os olhares de pena de 

Jinpa e Nyahitha e foi ver Rangi e Hei-Ran. 

Ela conseguia dizer que o quarto estava mais quente antes de 

entrar. Kyoshi entrou nos quartos do restaurante e viu Hei-Ran ajeitada 

sobre uma pequena cama, uma camada grossa de bandagem envolvendo 

seu pescoço. Ela estava pálida pela perda de sangue, o que só ressaltava 

ainda mais a raiva em seus olhos. Em uma mesa ao lado dela estava um 

pedaço de lousa e vários tocos de giz, tirados das listas de pedidos do 

restaurante abaixo. Ela devia estar usando aquilo para se comunicar com 

Atuat e Rangi, impossibilitada de falar por seu ferimento. 

Rangi estava parada na ponta da cama, tão parada que Kyoshi se 

perguntou quanto Hei-Ran havia revelado da conversa que tiveram 

sozinhas nos estábulos sobre a tática de atrair Yun em campo aberto. 

— Você usou minha mãe como isca — sibilou Rangi. 

Aparentemente, tudo. 

— Eu não concordei com o plano — disse Kyoshi sem forças. 

— Certo. Você só deixou rolar. Jing neutro, hein? Você ficou 

quieta e não me contou que ela pretendia se sacrificar. Você teria 

mencionado sobre o cadáver dela? Você teria me contado, então? 



Ela não estava descrevendo a verdade dos pensamentos de 

Kyoshi. Mas pensamentos não importavam. Somente ações e seus 

resultados. 

— Rangi, por favor! Eu sinto muito! 

— Não se desculpe pra mim — disse Rangi. — Não é preciso. 

Porque daqui em diante eu não sou nada para você. Está escutando, 

Avatar Kyoshi? Nada. — Ela passou por Kyoshi e correu escada abaixo. 

Kyoshi mal a viu saiu. Estava muito presa à forma como Rangi 

havia se referido a ela. Ela não conseguia se lembrar de Rangi tê-la 

chamado de “Avatar Kyoshi” durante todo o tempo em que se 

conheciam. Não em Yokoya, não na Baía Camaleão, não em Hujiang ou 

Zigan. Ouvir aquelas palavras dos lábios dela era como uma lâmina 

cortando entre elas, fria, afiada e fatal. 

O corpo de Kyoshi começou a hesitar. Ela inalou grande golfadas 

secas, suas entranhas se revirando. Desde que Jianzhu havia pego Rangi, 

ela tinha estado tão fixada nos perigos externos que podiam separá-las. 

Ela nunca havia pensado na possibilidade de perdê-la por dizer a coisa 

errada ou por ficar em silêncio na hora errada. 

Ela não conseguia respirar. Não queria. Esse não era um futuro 

que ela podia encarar. Estava presa de novo, como nas memória de 

Kuruk, forçada a ver o que se seguia sem aguentar testemunhar. 



Houve um pequeno e preciso toque na testa de Kyoshi. Algo 

branco e poeirento caiu no chão. Hei-Ran havia arremessado um pedaço 

de giz nela. 

A diretora segurava sua lousa e batia na superfície, mostrando a 

Kyoshi o que havia escrito. “Pare de entrar em pânico. Ela não vai te 

deixar.” 

— M-mas ela disse... – Kyoshi era uma bagunça borbulhante, um 

naufrágio ameaçando espalhar seus conteúdos no mar. 

Hei-Ran revirou os olhos, limpou a lousa, e escreveu mais uma 

vez com um novo pedaço de giz. Sua escrita era tão rápida e eficiente que 

ela poderia ultrapassar alguns oradores. Ela era uma professora, afinal. 

“Ela diz muitas coisas. Sim, ela está brava com você. Não quer 

dizer que ela vai embora pra sempre.” 

Rangi tinha acabado de ir embora enquanto fazia soar como se 

fosse pra sempre. 

— Como você sabe? 

Fricção. Raspagem. 

“Ela é minha filha. Você acha que a conhece tão bem. Eu a 

conheço desde que nasceu.” Hei-Ran virou a lousa para usar a parte de 

trás. “Eventualmente ela vai voltar com algum sinal de que ainda se 

importa. Geralmente demora uma semana pra que ela me perdoe. Dê 

algum tempo.” 



Kyoshi enxugou o rosto, fungando como uma criança. Não era 

fácil se recuperar de um golpe daqueles. E se Hei-Ran estivesse errada? 

A diretora não lhe daria tempo para pensar na questão. 

“Yun?” 

— Eu procurei pela cidade com ajuda dos moradores mais 

sensatos. Ele se foi. Pode estar em qualquer lugar da Ilha Shuhon. Ou 

pode ter escapado pelo mar. 

“Você perdeu a oportunidade.” Hei-Ran parecia menos brava e 

julgadora dessa vez. Ela estava simplesmente declarando os fatos. 

— Eu não podia te deixar pra morrer. Pelo bem da Rangi, eu não 

podia.  

Hei-Ran suspirou, expirando pelo nariz. A expiração agravou seu 

machucado e ela tossiu uma saliva rosa. Kyoshi se moveu até ela, mas 

ela ergueu uma mão para dizer que estava bem, e então voltou a escrever, 

a poeira do giz forte na placa. 

“Ele não é a única coisa nos levando à guerra agora. Os Saowon 

e os Keohso vão usar o dia de hoje para causa uma briga. Os dois vão 

dizer que estavam defendendo sua honra.” 

Kyoshi encarou as linhas de giz. Não por não conseguir entender, 

mas porque os caracteres despertaram um reconhecimento dela. Ela tinha 

que cavar por ele, senti-lo tocar seus dedos antes que pudesse agarrar a 

ideia. 



Para ajudar no processo, ela se estendeu com sua dominação de 

terra, aplicando a menor força contra a placa de Hei-Ran. Ao toque de 

sua dominação. O minério do giz se removeu da lousa. Com o nível de 

controle de Kyoshi, era o melhor que ela conseguia fazer. Mesmo com 

seus leques ela nunca teria a delicadeza para criar palavras com terra. 

Mas ela conhecia alguém que conseguia fazer exatamente isso. 

— Yun está trabalhando em nome dos Saowon — ela disse. — 

Eles o abrigaram na Nação do Fogo em troca de seus serviços. 

Hei-Ran franziu o cenho. 

“O que te faz dizer isso?” ela escreveu na lousa recém-limpa. 

— Tudo que ele fez fortaleceu a posição dos Saowon e 

enfraqueceu Zoryu. Ele humilhou o Senhor do Fogo na festa. Ele criou a 

mensagem no morro. 

Como ela não tinha percebido antes? Yun podia ter sido treinado 

como um assassino, mas sua especialidade era fazer acordos. Garantir 

que os dois lados conseguissem o que queria. Os Saowon o abrigariam 

se ele trabalhasse pela vingança deles, e ele viraria a política da Nação 

do Fogo a seu favor ao semear o caos. 

“Eu não entendo o que você quis dizer sobre a escrita na 

plantação. Mas se você estiver correta, então-” Hei-Ran ficou sem 

espaço em sua placa e a jogou de lado. Ela se virou em sua cama para 

que pudesse começar a escrever na parece. “Chaejin e Huazo têm agido 

sem honra esse tempo todo. Uma ligação entre os Saowon e Yun os 



transformaria de um clã lutando pelo trono em uma conspiração de 

traidores. Eles teriam que se submeter à justiça se fossem descobertos. 

Os outros clãs respeitam força e astúcia, mas não poderiam perdoá-los 

por trazer um ataque estrangeiro à Nação do Fogo.” 

Kyoshi olhou para o cabelo cortado de Hei-Ran com uma nova 

admiração pelo sacrifício e pela postura de ferro da mulher em 

comparação ao toque ofensivo de Huazo. Se a honra era a razão para o 

derramamento de sangue, conflitos poderiam ser evitados por retirá-la 

completamente. 

— Por enquanto, é só um palpite — disse Kyoshi. — Terei que 

dar seguimento a algumas coisas para confirmá-lo. — Ela se virou para 

sair, mas o caminho estava bloqueado por Rangi que entrou com tudo na 

sala de novo. 

Rangi encarou Kyoshi com um olhar assustador e empurrou uma 

tigela fervente em suas mãos. Estava cheia de um lámen amarelo básico. 

— Você não comeu desde ontem à tarde! — ela gritou e jogou 

um par de hashis no chão e saiu tão abruptamente quanto havia entrado. 

Kyoshi encarou a tigela. Não tinha nenhum combustível na 

cozinha, então Rangi devia ter cozinhado aquilo com a própria 

dominação de fogo. Ela ergueu o olhar para encontrar Hei-Ran com uma 

expressão que quase cruzava a linha da presunção. 

“Viu? Até mais rápido do que eu pensei. Você significa tudo pra 

ela, Kyoshi.” Ela estava gastando o giz até a ponta. “Minha filha te ama. 



O que quer dizer que você também é minha filha. Para o bem ou para o 

mal, você é parte da nossa família.” Hei-Ran sorriu. “Agora vá, antes 

que a comida esfrie. Você precisa da sua força.” 

Kyoshi dobrou seus joelhos trêmulos e pegou os hashis sem se 

importar por estarem no chão. O lámen não tinha gosto, cozido seco, e 

tão alcalino que ainda cheirava a alvejante. 

Era a melhor coisa que ela já havia provado. Lágrimas escorreram 

pelo rosto de Kyoshi enquanto ela comia a refeição, Hei-Ran observando 

para ter certeza de que ela iria terminar. 

  



— disse Kyoshi. Eram só ela e Jinpa 

agora. 

— Onde? — ele perguntou. — Perto de “Saúdem o Senhor” ou 

“do Fogo Chaejin?” 

— Qualquer lugar! 

Yingyong voou mais baixo sobre a plantação doente de melão-

inhame e pousou ao lado do “traço” direito do caractere de “fogo.” A 

escrita era detalhada o suficiente para que, quando eles desmontaram, 

pudessem andar nos espaços entre as pinceladas. Yinyong imediatamente 

começou a cavar o chão com seu nariz. 



— Ei! — Jinpa chamou sua atenção. — Não! Isso não é seu! 

A maioria das pessoas presumiria que o bisão iria atrás dos 

tubérculos doces das plantas sadias, mas o bisão gastou seu tempo 

lambendo o próprio solo, mirando a língua sob os melões-inhame 

murchos e amarelados.  

— Ei! — Jinpa puxou o pelo dele. — Você vai ficar doente! 

O comportamento do Yinyong aumentou as suspeitas de Kyoshi. 

Ela encontrou um pedaço de terra que ele ainda não havia lambido e se 

abaixou. Sobre a cabeça dela, havia uma planta adoecida. Ela fez uma 

careta, sabendo que estava prestes a comprovar o insulto que os 

estrangeiros lançavam aos nativos do Reino da Terra. Ela pegou um 

torrão de terra e o colocou na boca. 

— Kyoshi, você está comendo terra? — perguntou Jinpa, 

incrédulo. 

Ela não estava comendo, apenas provando. Uma técnica 

rudimentar, porém, efetiva, que os fazendeiros como os de Yokoya às 

vezes usava para diagnosticar as condições do campo. Kyoshi virou-se 

para encará-lo e cuspiu sua porção de terra para o lado. 

— Está salgada — ela explicou. — Esse campo foi envenenado 

com sal. — Kyoshi limpou a língua em sua manda e cuspiu de novo. — 

Yun dominou uma mensagem no solo para matar as plantas acima. Huazo 

forneceu os materiais. Ela comprou os negócios de fabricação de sal 

locais recentemente. 



Tudo se encaixava. Yun e os Saowon estavam trabalhando juntos. 

Eles tinham escolhido seu “Avatar” e Zoryu tinha escolhido o dele. 

— O que fazemos agora? — perguntou Jinpa. 

— Nos leve de volta — ela respondeu. — Quero falar com todos 

antes de fazer algo precipitado.  

 

 

 

“Não acho que seja o suficiente.” Hei-Ran escreveu em sua 

lousa. 

Assim que Kyoshi retornara ao restaurante, a diretora havia se 

juntado ao resto do grupo no restaurante. Rangia protestou contra ela se 

movimentando, com medo de piorar seus ferimentos. A disputa de gritos 

e rabiscos tinha tomado proporções tão grandes que Hei-Ran foi forçada 

a ordenar que Rangi saísse e esfriasse a cabeça com um “mocinha” 

escrito grosseiramente. Uma cadeira despedaçada na porta marcava o 

último ataque de sua filha. 

Era apenas Kyoshi com Jinpa e os mais velhos.  

“Acho que você está certa sobre Yun estar trabalhando com os 

Saowon.” Hei-Ran esclareceu. “Mas não vai ser o suficiente para o resto 

dos clãs.” 



— Sua evidência depende de uma técnica de dominação de terra 

que ninguém mais havia ouvido falar até agora — concordou Nyahitha. 

— Então só tenho uma opção — disse Kyoshi. — Eu encontro os 

líderes do clã Saowon e consigo uma confissão deles. Uma declaração do 

grupo culpado era tão válida na Nação do Fogo quanto no Reino da Terra. 

Ninguém deixou passar a inferência. Havia uma possibilidade de 

que Kyoshi tivesse que confrontar os Saowon com mais do que apenas 

fatos. Era bom que Rangi não estivesse ali. Ela acreditava que o Avatar 

tinha o dever de seguir o caminho correto. Ela tinha fé. 

O resto do grupo tinha um pouco menos. Kyoshi olhou em volta 

da mesa para seu novo grupo de acompanhantes, unidos pelo acaso e não 

por escolha. Eles formavam uma coleção variada de representantes de 

cada nação. Ela focou sua atenção em Jinpa. 

Hei-Ran, Atuat e Nyahitha tinham sido desgastados pela vida e 

seus insultos, mas o Nômade do Ar ainda era jovem. Suas crenças 

pacifistas deveriam tê-lo impedido de acompanhar Kyoshi para onde ela 

estava caminhando. Ela esperou algum tipo de contra-argumentarão de 

paz e neutralidade do monge. Mas ela nunca veio. 

Jinpa passou um dedo sobre a mesa do restaurante, inspecionando 

a poeira. O gesto o deixava mais velho, o fazia parecer um investidor 

considerando comprar todo o estabelecimento. 

— Só me diga aonde te levar, Avatar — ele disse. 



Que grupo eles formavam. Uma Dominadora de Fogo desonrada, 

um sábio sem santidade, uma médica que deixava pessoas morrerem e 

um Nômade do Ar se envolvendo nas políticas imundas do mundo. Com 

Avatar Kyoshi no centro. Nenhum deles era o que deveria ser. A 

Companhia Ópera Voadora talvez tivesse se dado melhor com esse grupo 

do que ela pensava. 

Kyoshi sinalizou para que todos ouvissem de perto. 

— Certo, é isso que vai acontecer... 

 

 

 

O porto viável mais próximo ficava ao sul da feira da praia, em 

volta de uma curva da costa. O calçadão havia sido preenchido de forma 

otimista por vendedores de lanches e enfeites para emboscar os turistas 

que chegassem antes mesmo que alcançassem Chung-Ling do Norte. 

Caranguejos-Recife corriam livremente sobre as pedras espalhadas. Os 

pássaros que os comeriam tinham muito descarte para se esbaldar. 

Kyoshi e Atuat chegaram lá ao nascer do sol para esperar Huazo 

no cais de madeira encharcado Kyoshi tinha colocado uma ideia na 

cabeça dela de que uma Dominadora de Água a mais seria um reforço 

útil tão perto do oceano, mas Huazo chegou sem sua sobrinha e com 

apenas dois guardas. Seu contingente havia ficado para trás, na cidade. 



Deve ter feito sentido para ela manter uma força em Shuhon para 

encontrar a agressão dos Keohso que se aproximava, enquanto ela fazia 

uma retirada discreta. 

— Indo embora tão cedo? — perguntou Kyoshi. Um único barco 

de passeio flutuava perto delas na água, preparado para dar partida. — O 

Festival de Szeto ainda não acabou. 

Huazo estava surpresa em vê-la, mas, como sempre, lidou bem 

com a situação. 

— Essa cidade me deu o que eu precisava. 

Kyoshi não estava mais com paciência para se enrolar com 

eufemismos. 

— Onde está o Yun? — ela rosnou. 

— Yun. O garoto que o Reino da Terra pensou que fosse o Avatar 

antes de você? O que atacou o palácio real e humilhou Zoryu? 

A frente política de Huazo havia se tornado irritante e nauseante. 

Mas cedo, Kyoshi havia repassado o plano com seu grupo de maneira 

calma e racional, mas ficar cara-a-cara com as pessoas que a afastavam 

de Yun era um novo desafio. Ela estava muito perto de seu objetivo para 

manter a postura. 

— Eu sei que ele está trabalhando pra você — ela disse. — Me 

diga onde ele está. 

Huazo esticou o pescoço para frente para que Kyoshi pudesse ver 

a perfeição de sua expressão mentirosa. 



— Não tenho ideia de quem seja essa pessoa. Eu nunca o conheci. 

Kyoshi desenhou círculos no ar com seus punhos, deixando fluir, 

invocando movimentos de energia. A quebra das ondas ecoou em seus 

ouvidos. Água era calma e tranquilidade, mas também era a fúria de uma 

tempestade. 

Ela direcionou suas energias ao barco. As cordas que o 

mantinham preso nas docas se quebraram como fios. Uma onda tão larga 

quanto um rio carregou o barco para o mar, levantando-o ainda mais alto. 

Assim que chegou a centenas de metros de altura, a maré que Kyoshi 

criou congelou num estalar de dedos, deixando o barco erguido no ar por 

camadas de gelo. Os homens de Huazo saltaram para trás e gritaram em 

surpresa. 

— Pelas barbatanas de La! — Atuat murmurou ao ver a força total 

do Avatar pela primeira vez. — Você tem poder cru o suficiente pra 

congelar uma orca polar toda! 

Huazo sinalizou para que seus acompanhantes mantivessem 

posição enquanto Kyoshi se aproximava e se curvava sobre ela. Ela a 

encarou em desafio. 

— Você não tem nada, Avatar. Pode tentar me intimidar o quanto 

quiser, até me machucar. Você só iria fortalecer a posição do meu clã na 

guerra que se aproxima. Não há nada que você possa fazer a mim para 

conseguir o que quer. 



De sua própria maneira, a mulher era tão destemida quanto Hei-

Ran. 

— Eu tive um pressentimento de que você poderia dizer isso. 

Você virá comigo para a Ilha Capital. Sozinha. 

A matriarca Saowon abriu um sorriso, como se tivesse recebido 

um presente. 

— Isso mesmo — ela disse a seus guardar antes que seus homens 

atacassem Kyoshi com dominação de fogo. — O Avatar está me levando 

como refém em nome de Zoryu. Estou prestes a ser emprisionada 

falsamente.  

Seus homens pareciam desconfiados.  

— Avisem o resto do clã e nossos aliados — disse Huazo. — 

Digam a eles o que aconteceu aqui. Não comecem nada contra os Keohso 

até que eu esteja livre da injustiça de Zoryu e sua bandida contratada, o 

Avatar. — Ela deu uma piscadela para Kyoshi que dizia “É assim que 

você molda a imagem dos acontecimentos enquanto eles estão em curso, 

garota.” 

Huazo pegou Kyoshi pelo cotovelo e levou sua captora ostensiva 

pelas docas. As duas poderia ter sido facilmente uma senhora e sua serva 

numa caminhada matinal. 

— Você joga Pai Sho, querida? — perguntou a senhora. Kyoshi 

tensionou tanto que Huazo pôde sentir em seus bíceps. — Vou levar isso 

como um não. Eu imaginei. Veja, minha queria, uma das primeiras lições 



que um jogador aprende é a nunca interromper uma oponente quando ela 

está prestes a cometer um erro fatal. 

 

 

 

Quando as três retornaram ao Ouriço-Coral, Jinpa havia 

recuperado Yinyong e estava encaixado no topo do pescoço do bisão, 

terminando as preparações para o voo. A grande criatura preenchia a 

maior parte do beco próximo ao prédio. Hei-Ran esperava na porta. Ela 

tinha removido algumas das bandagens de seu pescoço, mas ainda estava 

claramente sofrendo os efeitos de seus machucados. 

Ao vê-la, Huazo explodiu em risadas. 

— Ah, isso fica mais hilário a cada segundo! — seu sorriso se 

tornou frio e sombrio. — Você sabe o que isso significa, Hei-Ran. O 

Avatar se desgraçou e você levou seu povo com ela. Quando meu clã 

finalmente triunfar, não haverá misericórdia para os Sei’naka. 

Hei-Ran falou, a ferida transformando sua voz normalmente 

graciosa em um sussurrou terrivelmente ruidoso.  

— Não precisamos de misericórdia. Apenas de justiça. 

O som horrível combinado com a determinação crua em sua voz 

silenciou Huazo de vez. Kyoshi pegou a matriarca do clã Saowon pela 

cintura, suscitando um uivo, e a ergueu no ar até as mãos de Jinpa, que a 



colocou na sela. Huazo se encaixou no canto como um conjunto de 

tecidos, suas vestes finas e camadas de casacos se empoleirando em torno 

dela.  

Kyoshi encarou Hei-Ran uma última vez. 

— E se ela estiver certa? — ela murmurou. Não tinha como a 

reputação do Avatar sair dessa bagunça ilesa. — Ao fazer isso estarei 

acabando com minha honra. 

— Só porque você entende o verdadeiro significado e o valor da 

palavra — sibilou Hei-Ran. — Honra não pode ser cobiçada demais, 

mocinha. Às vezes precisa ser deixada de lado pelo bem dos outros. 

Como se para reprimir as dúvidas de Kyoshi, Rangi deu a volta 

na esquina, carregando cestas de suprimentos. O plano tinha sido mantê-

la longe enquanto o Avatar ia embora com Huazo, mas ela havia voltado 

cedo demais, talvez incapaz de encontrar o que precisava nos mercados 

em declínio da cidade. Ela largou seu carregamento assim que viu a 

refém, rolos de gaze e conjuntos de ervas medicinais se espalhando por 

seus pés. 

— O que está acontecendo aqui? — Rangi gritou enquanto corria 

até Kyoshi. — Você perdeu a cabeça? 

Kyoshi puxou um de seus leques. O mais gentilmente que 

conseguiu, ela prendeu Rangi no chão como dominação de terra até as 

canelas. 



— O que em nome de... Kyoshi, é você? — Rangi arranhou o 

chão em volta de suas pernas, tentando se soltar. — Para! Me deixa sair! 

“Há lugares aonde minha filha jamais irá,” Hei-Ran havia dito um 

dia. Havia lugares onde Kyoshi nunca levaria Rangi. Uma pessoa justa, 

honrável e doce como Rangi acreditava no que o Avatar representava. 

Kyoshi se curvou e beijou Rangi no topo da cabeça. 

— Por favor me perdoe — ela sussurrou, antes de subir na sela de 

Yinyong.  

— Kyoshi! — Rangi gritou, presa onde estava. Jinpa balançou as 

rédeas e Yinyong subiu no ar. — KYOSHI! 

Kyoshi tensionou os dentes e desejou que o bisão pudesse subir 

mais rápido. Ela precisava estar alto no céu, onde o ar era fino e ela não 

podia mais ouvir Rangi gritando seu nome. 

  



— disse Huazo. 

Se Kyoshi levaria uma lição de seus dezessete anos de vida, era 

que sua escolha de companheiros de viagem era a mais importante que 

você poderia fazer. Esqueça os Avatares explorando o mundo com seus 

professores de dominação. Avatares exploravam o mundo com poucas 

pessoas selecionadas que eles não queriam esganar com as próprias mãos 

no meio do caminho.  

— Pela última vez, tem trigo tostado no saco que você está usando 

como travesseiro — disse Kyoshi. 

— E mais nada? 



— E mais nada! 

Huazo fez um barulho com os dentes. Ela abriu a sacola e 

despejou um pouco de milheto tostado em sua palma. Então o jogou na 

boca, mastigando os grãos de uma forma muito mais barulhenta que 

Kyoshi esperava de uma mulher nobre e elegante. 

— Chaeryu e eu costumávamos brigar assim quando viajávamos 

— ela disse. — Ele amava a ideia de ficar perto da natureza, então sempre 

empacotava o mínimo possível em nossas viagens. Se fizéssemos tudo 

do jeito dele, não teria nenhum guarda em nossas procissões. Só nós dois 

e o que pudéssemos carregar, tropeçando pela natureza selvagem das 

ilhas. 

A ideia da Senhora Huazo e do finado Senhor do Fogo acampando 

ao ar livre, como a Companhia Ópera Voadora e suas refeições de ratos-

elefantes, era tão incongruente que a curiosidade de Kyoshi passou por 

cima dela. 

— Você e ele costumavam se aventurar? 

Huazo deu de ombros. 

— Você parece tão cética. Qualquer passatempo parece a 

aventura mais gloriosa quando você é jovem e apaixonada. Escapar para 

as montanhas era como escapávamos das pressões da corte. 

— O que aconteceu? 

Huazo sabia que Kyoshi a estava pressionando, mas respondeu 

mesmo assim. 



— O que aconteceu foi que éramos jovens. E meramente 

apaixonados. O que é isso em comparação às pressões do clã e do país? 

Nada. Em certo ponto, quer a ideia tenha sido plantada em sua cabeça 

como uma sugestão de seus conselheiros ou surgido sozinha, o Senhor 

Chaeryu se convenceu de que poderia conseguir algo melhor que eu. — 

Ela tirou uma farpa dos dentes e a jogou de lado. — Pode ter sido por 

poder, política. A sorte sobe e desce mais rápido aqui na Nação do Fogo 

do que no Reino da Terra estagnado, Avatar. Naqueles dias os Saowon 

eram fracos. E eu não era tão bem recebida na capital quanto a prometida 

do Senhor do Fogo. Há certas regras sobre como os membros da família 

real devem conhecer seus futuros parceiros, e se apaixonar quando 

adolescente não conta. — Huazo se encostou na borda da sela e ergueu a 

mão. — Água. 

Kyoshi estava tão entretida na história que esqueceu de censurar 

Huazo por ser uma refém tão exigente. Ela entregou a bolsa de água e 

Huazo a virou até esvaziá-la. 

— O milheto realmente seca a boca — ela disse. — De qualquer 

forma, onde eu estava? Ah, sim. O pior momento da minha vida. Os 

ministros de Chaeryu,a maior parte do clã Sei’naka, acredite, arranjaram 

a coisa toda como um assassinato. Foi uma daquelas detestáveis e 

miseráveis festas de jardim. Chaeryu já estava pensando em acabar com 

a nossa relação, mas não tinha certeza. Não até seus conselheiros 

apresentarem a Senhora Sulan do clã Keohso diante dele. 



“A mulher com quem Chaeryu se casou,” Kyoshi pensou. “A mãe 

de Zoryu.” 

— Eu estava observando o rosto dele quando aconteceu — 

continuou Huazo. — Eu vi o momento exato em que Chaeryu pôs os 

olhos nela e os pensamento de mim deixaram sua mente. As peças se 

encaixaram para o Senhor do Fogo. Ele tinha a desculpa, a permissão 

para fazer “o maior sacrifício” e abrir mão de seu amor por mim. Eu vi o 

quanto seu sorriso cresceu quando percebeu que poderia buscar a 

adorável jovem Sulan e não ter culpa alguma aos olhos de seu país.  

Huazo sorriu com um canto da boca e comprimiu o outro. 

— Ele poderia ter lutado em seu coração um pouco mais. Se era 

o dever inevitável e infortúnio dele me deixar, ele podia ter feito de forma 

mais solene, em vez de usar aquela cara enorme, estúpida e deslumbrada 

que costumava reservar só pra mim. — Ela se lembrou de uma parte 

importante da história e riu. — Foi um péssimo momento pra estar 

grávida do primeiro filho dele. Você pode imaginar a vergonha do 

Chaeryu quando eu contei pra ele.  

Kyoshi se perguntava se ela falava sobre a situação assim na 

frente de Chaejin, e no que seu filho pensava se ela o fizesse. Pais tinham 

seus jeitos para cortar imediatamente os filhos. 

— Então você tem derrubado os Keohso desde então. 

— O quê? Não! — Huazo zoou. —Você faz soar tão fútil. Eu me 

dediquei a aumentar as fortunas do clã Saowon porque é o que os líderes 



de clãs fazem. E eu fui uma das melhores em nossa história. Você acha 

que os outros nobres não tentam sobrepujar seus adversários ou sonham 

em ter suas crias sentando-se no trono? Absolutamente todas as famílias 

de berço suficiente têm desejado possuir esse país desde Toz. Suas 

preciosas mulheres Sei’naka tentariam se elas tivessem a força. 

Huazo parecia apreciar o Avatar envolvido incorretamente nos 

níveis de rancor pessoa, como uma criança. 

— Eu nunca odiei Sulan — ela continuou. — Ela era pura demais 

pra corte. Se quiser ouvir uma história sobre como ela era, então ouça. 

Ela traçou um caractere no chão da sela com o dedo, a elegância 

de sua caligrafia evidente mesmo sem tinta. E ela o fez de cabeça para 

baixo, para que Kyoshi pudesse ler do lado certo, um ato subestimado, 

mas extremamente impressionante. O caractere era zo, às vezes 

pronunciado como so, e significava “antepassado.” 

— Por gerações o caractere zo vem sendo usado em nomes dos 

Saowon e somente dos Saowon — Huazo explicou. — Mas é o mesmo 

do nome “Zoryu.” Chaeryu deu ao nome de seu filho com outra mulher 

o caractere da minha família.  

Kyoshi inalou secamente. 

— Viu? Mesmo você, uma estrangeira, entende. Agni Kais já 

foram lutados até a morte por ofensas menores. — Huazo continuou. —  

Mas Chaeryu fez isso porque Sulan queria, e Sulan queria porque ela 

achava que soava bonito. Ele se curvou aos caprichos sem sentido dela 



e, ao fazê-lo, irritou todo um clã. — Ela ergueu os ombros mais alto. — 

eu, pessoalmente? Fiquei menos irritada com o insulto do que 

completamente chocada que Sulan não entendia que era má ideia. Como 

a futura Senhora do Fogo podia ser tão ingênua? Quanto estrago ela iria 

causar por sua idiotice? 

Huazo bateu no peito com a mão, seus dedos dobrados como a 

garra de um corvo. 

— Podíamos ter uma Senhora do Fogo que de fato soubesse usar 

o poder! — ela exclamou. — Eu poderia ter trazido sucesso e 

prosperidade para o país como fiz pelos Saowon! 

“E eu poderia ter tido uma grande mentora em você.” Kyoshi não 

podia evitar pensar nesse futuro que havia apodrecido na raíz, um que ela 

não tinha motivo para entrar em conflito com Huazo. “Avatar e a Senhora 

do Fogo, trabalhando juntas como aliadas.” 

— Chaejin é sua segunda chance no trono — ela disse. — Ele não 

é nada além do seu jeito de reclamar o que deveria ter sido seu. 

— Chaejin é meu filho e eu o amo — Huazo disparou com 

indignação. — Mas sim, ele tirar a coroa da cria da Sulan iria corrigir 

alguns erros do passado. 

— Sob o custo de levar a nação à guerra. Você pode dizer que não 

odeia Zoryu e Sulan o quanto quiser, mas suas ações dizem o contrário. 

A líder dos Saowon sorriu. 



— Talvez você tenha razão. É tão difícil manter assuntos pessoais 

afastados do dever, não é, Avatar? — A máscara retornou ao rosto de 

Huazo, escondendo a sinceridade que ela havia compartilhado 

abertamente alguns momentos antes. — Eu ainda não sei nada sobre Yan. 

Ou era Yao? Não consigo lembrar. 

“Obrigada por tornar as coisas mais fáceis,” Kyoshi pensou 

quando a Ilha Capital entrou em seu campo de visão.  

— Vire à esquerda — ela disse a Jinpa. — Vou ter que te guiar 

pelo resto do caminho. 

 

 

 

Eles pousaram em uma costa rochosa, a vista do Porto do 

Primeiro Senhor bloqueada por elevações salientes. Ali, as águas eram 

perigosas demais para que os barcos aportassem ou sequer se 

aproximasse. Ondas poderosas se chovam contra penhascos quase 

verticais, criando um ruído ensurdecedor. O único sinal de interferência 

humana era uma pequena cabana montada num penhasco. Kyoshi teve 

que contar com uma memória vaga de uma descrição por escrito para 

encontrá-la. 

— Achei que estávamos indo ao palácio — disse Huazo. 

— Nós iremos — respondeu Kyoshi. — Eventualmente. 



Não havia escadas ou caminhos para a casa nos penhascos acima 

ou nas águas abaixo. Um visitante precisaria ter um bisão ou ser um 

dominador extremamente habilidoso para alcançá-la. Jinpa trouxe 

Yinyong o mais próximo que pôde, mas não havia espaço para pousar.  

Kyoshi dominou uma rampa de pedra para que Huazo pudesse 

desembarcar. 

— Entre — ela disse. — Fique à vontade. Deve ter comida 

conservada e água fresca, mas duvido que você precise. Vamos estar de 

volta em menos de duas horas. 

Huazo fungou em confusão e desgosto para a casa. Estava coberta 

de uma cama grossa de dejetos de pássaros marinhos. 

— Você não vai me guardar? 

— Aonde você poderia ir? — respondeu Kyoshi. 

Ser ordenada a entrar nessa casa estranha e inexplicada que existia 

desafiando a lógica incomodou Huazo pela primeira vez desde que 

Kyoshi conheceu a mulher. Mas ela se recusou a mostrar fraqueza. 

— Bem, não é um bangalô da Ilha Ember, mas vai servir. — Ela 

lutou contra sua hesitação e marchou pela ponte. 

Kyoshi e Jinpa a observaram proceder cuidadosamente para 

dentro, talvez checando armadilhas. Assim que ela desapareceu de vista, 

ele se virou para Kyoshi. 

— Que história incrível ela te contou. Vocês são amigas agora? 

— Acho que não. 



— Que bom. Seria difícil se você de repente começasse a se 

importar com a Huazo. 

De novo, ele mostrava uma falta dos típicos escrúpulos dos 

Dominadores de Ar. Normalmente ela teria tido que prendê-lo no chão 

junto com Rangi. Mas, pelo contrário, ele a estava deixando agir da 

mesma forma que os Saowon estavam fazendo com Yun. 

— Jinpa. Há quanto tempo você tem viajado comigo como meu 

assistente e conselheiro? 

Ele coçou o topo da cabeça. Ele não a raspava fazia algum tempo, 

e seu cabeço estava começando a crescer de volta 

— Bom, eu não me lembro da data em que tornamos as coisas 

oficiais. Mas acho que podemos começar a contar a partir da data em que 

você teve que sair do Templo do Ar do Sul pela primeira vez para deter 

as frotas da Quinta Nação antes que elas pudessem se reformar. Então 

fomos às Palmeiras Enevoadas e tivemos problemas como os mercadores 

estúdios e seus mercenários. Quando você destruiu os Garras Esmeralda, 

as pessoas souberam que teriam que ir até mim para falar com você. 

Kyoshi assentiu. Ela podia contar cada uma dessas aventuras 

pelas cicatrizes em seu corpo, até o ataque em Loongkau. 

— Negócios brutais, todos eles. E ainda assim, nem ao menos 

uma vez você me aconselhou a seguir o caminho da paz. 

Jinpa colocou a língua atrás de seu lábio inferior. Ele desviou o 

olhar. 



— Você me viu sofrer muitas punições — Kyoshi continuou. — 

Mas também me viu provocar várias, e não disse nada. Que estranho para 

um Nômade do Ar. Não acredito que a simples devoção ao Avatar é o 

que está te deixando quieto enquanto você me observa violar os valores 

espirituais de novo e de novo. 

Ela o havia pego. Podia não saber as especificidades, mas o tinha 

pego de qualquer forma. 

— Como você suspeita — ele disse. — Eu sou um Nômade do 

Ar. Mas também sou algo mais. Eu pertenço a... outra comunidade. 

— Os amigos com quem você joga Pai Sho. 

— Sim. Os membros sêniores do grupo concordaram que eu 

deveria te ajudar a estabelecer sua identidade de Avatar como pudesse. 

Mesmo se suas ações fossem contra o que fui ensinado como Dominador 

de Ar. — Ele esfregou o pescoço, desconfortável por ter que compartilhar 

tanto. — Ter duas identidades significa que tenho dois ideais diferentes. 

E provavelmente é por isso que eu não sou muito bom, também. Às vezes 

essas crenças entram em conflito uma com a outra. 

Kyoshi tinha ascendência do Reino da Terra e dos Nômades do 

Ar. Ela era uma ponte entre espíritos humanos, uma figura pública e uma 

daofei. Sua própria situação dividida tornava fácil entender outros que 

estivessem sendo partidos em direções opostas. 

— Eu sei no que os Nômades do Ar acreditam. Qual é o outro 

ideal? 



— As filosofias da beleza e da verdade. Não parece tão diferente 

dos ensinamentos dos Dominadores de Ar a princípio. Mas ostentar tais 

valores requer um apego e um amor profundo pelo mundo maior que 

Nômades do Ar não devem ter. Alguns de meus amigos de outras nações 

argumentariam que, de vez em quando, a verdade e a beleza devem ser 

defendidas com feiura.  Eles argumentariam que um jardineiro que nutre 

uma flor para que os outros possam vê-la florescer por alguns momentos 

deve passar muito tempo com as mãos na terra. 

Kyoshi teria escolhido uma palavra menos agradável do que terra. 

— No que você acredita? 

Jinpa sorriu tristemente. 

— Acredito que tenho que fazer as pazes com minhas próprias 

escolhas, assim todo mundo. 

O tom de dor em sua expressão a lembrava demais de Kelsang 

para que ela acreditasse que Jinpa estava completamente em paz consigo 

mesmo. Forasteiros assumiam de forma invejosa e condescendente que 

Dominadores de Ar viviam num estado e felicidade inocente, mas isso 

não dava aos monges e freiras crédito o suficiente por sua força interna. 

Pelo que Kyoshi sabia, pertencer à nação viajante significava estar em 

um conflito constante de sua própria moral contra a do mundo. 

Ela não pediu a Jinpa que nomeasse esse grupo. Ela preferia que 

uma sociedade secreta a ajudasse ao menos uma vez, em vez de ir atrás 

dela com machados. 



— Talvez depois que isso tudo acabar, eu possa ser menos 

confrontadora e começar a me comprometer mais — disse Kyoshi. Ela 

poderia aguentar tornar a vida sofrida de seu assistente mais fácil. Ele 

merecia. 

Jinpa olhou para a casa em que a Senhora Huazo estava 

descansando. 

— Acho que nós dois estamos comprometidos agora. Ao palácio? 

— Ao palácio. 

  



DO CLÃ SAOWON?! 

O grito de choque de Zoryu ecoou pela sala de guerra. Por sorte, 

os únicos a ouvi-lo foram Kyoshi, Jinpa, e a imensidão de dragões 

cravados em volta dos pilares e paredes. Ela tinha pedido ao Senhor do 

Fogo para dispensar sua comitiva, e então pedido de novo para que ele 

dispensasse os guardas escondido que tinham sem dúvida dobrado de 

número desde o ataque de Yun. 

Ela o informou sobre tudo que havia acontecido em Chung-Ling 

do Norte, mas os detalhes só deixaram Zoryu mais irritado. 



— Você devia me ajudar a prevenir uma guerra, não criar uma do 

zero! 

— Nós estamos prevenindo uma guerra. Os Saowon vêm 

trabalhando com Yun. Quando tornarmos essa conexão pública, você 

pode lidar com eles como traidores sem honra. Nenhuma manipulação da 

opinião pública ou etiqueta de corte ou insistência de que na verdade é 

culpa dos Keohso vai justificá-los. — Kyoshi reiterou o plano. Não era 

muito complicado. — Me traga o Chaejin e vou conseguir uma confissão 

pra você. 

A boca de Zoryu abriu e fechou. Kyoshi sabia o que estava 

acontecendo. Havia chegado a hora de o Senhor do Fogo fazer seu 

movimento, e mesmo encarando sua própria destruição ele não 

conseguia, não podia fazê-lo. Fosse pela fraqueza que ele demonstrava 

quando se tratava do irmão ou pela falta de decisão no geral, ele não 

conseguia assinar a pintura que Kyoshi havia rascunhado, pintado e 

colorido para ele. 

Ela deu um passo à frente e agarrou Zoryu pelos ombros. Segurar 

pessoalmente o Senhor do Fogo deveria ser punível com morte, mas 

naquele momento Kyoshi só conseguia ver um jovem assustado cuja 

fraqueza iria matar a todos. Ela via a si mesma. E ela odiava. 

— Você tem que ser mais forte — ela disse. Podia estar falando 

com um espelho. — Nós temos que ser mais fortes. Nossos oponentes 



nesse jogo estão jogando por sangue e estão dispostos a quebrar todas as 

regras. Temos que quebrar algumas também. 

— Kyoshi, se isso não funcionar, você só vai ter acelerado minha 

própria queda. 

Zoryu podia ter seus problemas políticos, mas ele não tinha 

perdido tudo ainda. Ele ainda era um relativo recém-chegado a uma vida 

à beira do desastre. Se um caminho de uma bifurcação prometia o 

esquecimento, não importava o que o outro tinha guardado. 

— Existe um ditado entre os necessitados do Anel Inferior de Ba 

Sing Se — disse Kyoshi. — Aqueles que são tão pobres que, se 

encontram um pedaço de cobre na rua, o levam direto pras tocas de 

apostas e pras loterias, porque uma única moeda não vai fazer diferença 

pra sobrevivência deles. “Ou você aceita o risco de vencer, ou a garantia 

da derrota.” — Ela deixou as palavras penetrarem. — Agora, você pode 

me trazer o Chaejin? Sim ou não? 

Zoryu moveu o queixo em torno de nada de novo, e ela lutou 

contra o impulso de lhe dar um tapa. Mas, como um pato-tartaruga recém-

nascido dando seus primeiros passos tortos em direção à água, ele 

assentiu. 

— Terei que trazer algumas pessoas, e não acho que possa confiar 

em todos para manter a boca fechada, então você não terá muito tempo 

antes que a informação vaze. Mas farei acontecer. 



— Seja rápido. Vou esperar em meus aposentos pelo seu sinal. — 

Ela se virou para sair da sala de guerra sem esperar para ser dispensada. 

— Avatar — Zoryu chamou sua atenção de volta. Os olhos dele 

queimava com mais luz do que ela já havia visto nele. Se os pintores reais 

quisessem capturar a imagem de Zoryu para as gerações futuras, eles 

poderiam fazer pior do que escolher esse momento. — Eu posso não ser 

o governante mais forte ainda. — Ele já soava mais claro e com 

propósito. — Mas eu faria qualquer coisa pelo bem da Nação do Fogo. 

Por favor entenda isso. 

Ela lhe deu um aceno, o gesto de duas pessoas prestes a mergulhar 

juntas em profundezas desconhecidas. 

 

 

 

— Eu realmente tenho que te agradecer, Avatar — disse Chaejin, 

suas palavas levemente abafadas pelo saco de pano cobrindo sua cabeça. 

Ele estava sentado atrás de Kyoshi na sela de Yinyong. — Você 

engrandeceu minha lenda de formas que eu não poderia nem sonhar. 

Acusado erroneamente, forçado a aguentar a injustiça dos homens 

enquanto era abençoado por espíritos? A história vai tornar meu reinado 

em uma canção para as futuras gerações. 



Os agentes de Zoryu haviam encontrado Chaejin tão disposto a 

cooperar com seu próprio sequestrador que não haviam se incomodado 

em amordaçá-lo ou prendê-lo. Os homens interessantes usando as vestes 

de ministros juniores disseram a Kyoshi que simplesmente haviam 

pedido a ele para deixa a casa de chá onde o encontraram e entrar na 

carruagem. Passaram pelas ruas sinuosas da capital como um nobre e 

alguns de seus funcionários domésticos num passeio para os campos 

isolados que cercavam os arredores da cidade. 

Só uma vez, quando abriram a porta da carruagem e deixaram 

Chaejin sair, eles fizeram o que ela pediu e colocaram a sacola sobre a 

cabeça dele. E fizeram de um jeito tão estabanado que Chaejin havia 

conseguido olhar bem para Kyoshi e Jinpa esperando com Yingyong. Ele 

deu um sorriso cheio de entendimento para ela antes que seu rosto 

desaparecesse sob o capuz. 

— Eu tenho uma reclamação, ainda assim — disse Chaejin, 

fungando. — O que é esse cheiro abominável? 

— Dejetos de pássaros marinhos — respondeu Kyoshi. 

— Ah. Sabia que estávamos perto do oceano. É difícil dizer em 

que direção fomos. Eu nunca tinha viajado pelo ar antes. 

Kyoshi arrancou o capuz de sua cabeça, algo que ele poderia ter 

feito sozinho, mas decidiu não fazer para abraçar completamente o papel 

de um refém em sofrimento. Jinpa levou o bisão para baixo, ao nível da 

plataforma em que a cabana se encontrava. 



— Adorável — zombou Chaejin. — Essa é a residência privativa 

do Avatar na Nação do Fogo? 

— De certa forma — respondeu Kyoshi. — Costumava pertencer 

ao Mestre Jianzhu do Reino da Terra. Agora pertence a mim. — Ela se 

aproximou da orelha dele. — Sua mãe está lá dentro. 

Para Chaejin, foi algo tão repentino que ele riu. 

— Muito engraçado, Avatar. Temos algo pra fazer aqui ou não? 

Kyoshi arrancou violentamente a construção da cabana com 

dominação de terra. Tábuas e lascas voaram para o céu como se tivessem 

sido pegas por um tornado. Huazo, exposta de repente, gritou de surpresa. 

— Mãe?! — Chaejin tentou alcançá-la, mas Kyoshi não tinha 

feito uma rampa dessa vez. O espaço entre a sela de Yinyong e a 

plataforma de pedra era muito grande para que ele pudesse pular por 

cima. Eles estavam, entretanto, perto o suficiente para que todos se 

ouvissem. 

— Qual é o significado disso? — Huazo gritou. — Eu te disse 

que não sei onde Yun está! 

— Ah, agora você se lembra do nome dele — comentou Kyoshi. 

Ela gesticulou com uma das mãos para o penhasco. Fendas correram pela 

pedra em que Huazo estava, levantando linhas de poeira. A plataforma 

toda hesitou, ameaçando cair no mar.  

Chaejin ergueu os braços em pânico, como se pudesse controlar a 

terra ele mesmo. 



— Não! Pare! 

— Kyoshi, o que você está fazendo? — gritou Jinpa. — Achei 

que você só ia assustar ele um pouco! — O choque do Dominador de Ar 

era real, e não uma atuação para convencer os Saowon. Ela não havia 

contado a Jinpa o quão longe realmente estava disposta a ir. Ela mesma 

não sabia muito bem. 

— Onde está o Yun? — Kyoshi não se importava se seria Huazo 

ou Chaejin a contar a ela. Um dos dois tinha que saber. — Vocês 

estiveram trabalhando com ele esse tempo todo, no palácio e em Chung-

Ling do Norte. Admitam! Onde ele está? 

A pedra apoiando Huazo derrubou mais um pedaço. 

— Kyoshi, já chega! — exclamou Jinpa. Ele preparou as rédeas 

para voá-los para longe. 

— Não! — ela ordenou a Jinpa. — Eu posso perder o controle 

sobre a pedra. 

Um movimento errado e ela mandaria a Senhora Huazo direto 

para o mar. 

— Não sabemos onde Yun está! — Chaejin gritou. — Nunca 

lidamos com ele! 

A negação dele levou Kyoshi à fúria. Com a outra mão, era o 

agarrou pela garganta e o sobrou sobre a boda da sela. Agora os dois 

Saowon estavam em risco de cair. 



— Solte meu filho, seu monstro! — Huazo gritou, caída de 

joelhos. — Víbora! Animal! 

Kyoshi seria aquelas coisas se fosse necessário. 

— Só vou perguntar mais uma vez — ela disse, e em seu coração, 

sabia que não era um exagero. Ela tinha perdido a paciência, a honra, o 

amigo. Tinha chegado ao seu limite. Estava acabada, finalmente acabada 

e, a não ser que Huazo ou Chaejin a respondessem, eles estariam também. 

— Onde está o Yun? 

 

 

 

KYOSHI. 

Ela balançou a cabeça em confusão. Normalmente não ouvia a 

voz de Kuruk tão claramente. Seu uivo rouco atravessou o barulho as 

ondas e assobio do vento. 

KYOSHI. ESSA NÃO É VOCÊ. 

 

 

 

Chaejin ergueu seu rosto manchado de lágrimas e lamentou, 

impotente. Era o mesmo choro que a garotinha em Loongkau havia feito, 



observando seus pais serem arrastados para a rua. Talvez Kyoshi tivesse 

chorado daquela forma um dia, quando viu um bisão voar para longe de 

Yokoya para nunca mais retornar. 

Soluçando, Huazo rastejou até a beira do penhasco e esticou o 

braço para o filho. Era um gesto infrutífero, mas ela estaria um pouco 

mais perto de sua criança, que ela amava mais que a própria vida. 

Kyoshi finalmente viu a verdade, nua e crua. Eles não sabiam 

onde Yun estava. Não estiveram trabalhando com ele. Em seu frenesi, ela 

havia quase matado mãe e filho na frente um do outro. 

Ela jogou Chaejin na plataforma ao lado de sua mãe antes que o 

derrubasse por acidente. Podia ouvir Jianzhu rindo em sua orelha. Ou 

talvez fosse Kelsang chorando pela perda de sua filha, pela traição de seu 

exemplo. 

Ela puxou os leques, arrancando gemidos de Huazo e Chaejin. 

Outro ruído preciso ecoou da pedra. Em vez de criar uma rampa, toda a 

plataforma em que eles estavam se ergueu mais algo, acompanhando a 

borda da parede de pedra até o céu. 

Sem precisar ser ordenado, Jinpa ergueu Yingyong no ar, 

mantendo o ritmo da dominação de terra de Kyoshi. A plataforma parou 

na ponta do penhasco, deixando os Saowon no mesmo nível que um 

campo marcado pelo vento de grama grossa. 

— Vão — ela ordenou. — Vão! 



Eles rastejaram para longe a princípio, não confiando na 

estabilidade do chão ou em sua mudança repentina de disposição. Então 

Huazo e Chaejin começaram a acreditar que ainda poderiam sobreviver. 

Eles se ergueram e correndo, o barulho de seus pés bagunçado e sem 

prática. A retidão da beira do penhasco significava que Kyoshi podia 

observá-los pelo tempo que quisesse. Observá-los participar do ritual 

mais humilde de equalização – a fuga pela vida de uma pessoa – os fazia 

parecer derrotados e pequenos. 

Kyoshi se virou, incapaz de aguentar a visão por mais tempo. Ela 

hesitou pela beirada da sela, caiu de joelhos, e regurgitou um vazio sobre 

o oceano. 

— Kyoshi! — Jinpa largou as rédeas e subiu na sela com ela. Ele 

a segurou pelos ombros, se perguntando se ela ainda estava enlouquecida. 

— Se recomponha! 

Ela tentou se desculpar por arriscar tanto nessa aposta feia e 

desesperada da qual saiu de mãos vazias. Por ter estado tão 

completamente errada sobre a conexão entre Yun e os Saowon. Por quase 

torná-lo cúmplice de um crime. 

Mas ela só conseguia produzir respirações hesitantes. Vendo que 

ela estava incoerente, Jinpa subiu novamente na posição do motorista e 

os voou para longe, em uma linha direta até a capital. Kyoshi se recusou 

a olhar para as trilhas abaixo. Se o fizesse, veria Huazo e Chaejin se 

movendo na mesma direção. 



Ela os havia forçado ao estado mais baixo e os assustado até os 

ossos. Se ao menos aquele fosse o fim, a conclusão dos negócios entre o 

Avatar e os Saowon. Que conveniente seria se dar-lhes punição o 

suficiente os silenciasse para sempre. 

Mas eventualmente eles retornariam a seu povo e, não muito 

tempo depois, à corte real. Huazo e Chaejin espalhariam a palavra do que 

aconteceu. A história do tratamento que receberam de Zoryu e do Avatar 

seria usada como justa causa em sua guerra. Kyoshi não havia apenas 

aumentado as chamas. Ela havia jogado óleo no fogo. 

Ela pensou em Yun jogando Pai Sho com Hei-Ran e como ele 

havia previsto o fim do jogo. Em como Hei-Ran havia apenas apertado a 

mão dele sobre o tabuleiro em concordância. Se ao menos ela 

conseguisse vir tão à frente, ler o tabuleiro e saber onde as últimas peças 

cairiam. Mas em vez disso, ela estava sendo atacada de todos os lados. 

Para ela, o futuro era um vazio impenetrável onde ela havia sido falha, se 

machucado e piorado as coisas a cada passo. 

Ela não era só a perdedora do jogo. Tinha sido um erro para ela 

sequer jogar. 

  



chegaram ao palácio, Kyoshi era um 

desastre trêmulo. Jinpa coletou os pedaços dela tão gentil e 

metodicamente quanto ela um dia havia coletado bagunças na mansão do 

Avatar. 

Primeiro, um lugar para guardar a bagunça. Ele a levou ao quarto 

dela e a sentou na cama. Então assumiu para si a tarefa de encontrar 

Zoryu e dizer que o plano não havia funcionado. 

A ausência de um Senhor do Fogo irritado batendo em sua porta 

para exigir respostas para seu fracasso provavelmente significava que 

Zoryu tinha decidido se afastar e colapsar como Kyoshi estava fazendo 



naquele momento. Havia um comprimento determinado para o pavio 

restante que queimaria antes de seu país pegasse fogo por conta própria, 

e era do tamanho do tempo que demoraria para Huazo e Chaejin andarem 

do penhasco até a capital. Um dia? Dois? Assim que encontrassem seu 

clã, um capítulo sangrento da história da Nação do Fogo teria início. 

Kyoshi gastou algumas horas preciosas do tempo que ainda tinha 

antes desse momento dormindo. Um escrivão simpático no futuro, 

fatiando os registros para realmente entender por que a Nação do Fogo 

entrou em guerra no mandato de Kyoshi, poderia declarar que o Avatar 

tinha apagado por esforço e exaustão. Na verdade, foi aquele tipo de sono 

em que ela estava com medo do dia seguinte e do que ele traria. Lágrimas 

escorreram de seus olhos fechados conforme ela cedia à fraqueza. Ela 

simplesmente não aguentava mais ficar acordada.  

Um cinza escuro a cobriu até que Jinpa a acordou, balançando 

seus ombros. 

— Avatar. O Senhor do Fogo está convocando uma assembleia. 

Eu estou proibido de ir, mas você deveria estar lá. 

Huazo e Chaejin deviam ter chegado. Pelo menos Zoryu estava 

usando seus últimos momentos de paz para falar com seu povo, em vez 

de se esconder. Ele tinha feito melhor do que ela no final. 

Kyoshi tropeçou pelos corredores do palácio. Parecia que ela 

estava decaindo a cada passo, pedaços dela se descascando para revelar 

o vazio dentro. Ela era uma camada de tinta cercando o nada. 



Ela ouviu um cochicho animado. Um jovem casal de nobres 

passou por eles, não prestando atenção no Avatar, a mulher segurando a 

saia para que não se arrastasse, seu acompanhante tentando tampar seu 

sorriso com solenidade. Um rápido sussurro passou com eles: 

— ... Ele está acabado... 

Eles pareciam estar indo na mesma direção que Kyoshi. Ao virar 

a esquina, o corredor se enchia com mais membros da corte murmurando 

uns com os outros. Ela se encaixou atrás deles, carregada pela corrente, 

até chegar a uma grande sala em que não havia estado antes, um teatro 

com um palco ao longo de uma das paredes. Devia ter sido construído 

para que a família real pudesse receber peças sem ter que encostar os 

ombros nos habitantes de Cidade Caldeira, ou pior, da Cidade do Porto. 

Era apenas uma sala de espera. Kyoshi esperou perto do fundo. 

Como em qualquer performance, houve uma espera agonizante até que o 

ator emergisse. A plateia se agitou quando Zoryu entrou no palco, 

parecendo desgastado e resignado. Um bigode ralo havia se formado 

sobre seu lábio superior como mofo num pedaço de pão. 

— Meus amigos — ele disse. — Têm sido tempos difíceis para 

nossa grande nação. Em vez de paz e abundância, o Festival de Szeto 

desse ano trouxe um ataque horrendo à santidade do palácio, aos corpos 

de nossa corte, e à própria história da Nação do Fogo. O estrago da galeria 

dos Avatares do Fogo é uma ferida mortal em meu coração. Ela nunca 

irá se curar. 



Zoryu era um orador muito melhor quando estava sozinho, de 

uma posição elevada, do que quando estava em uma multidão em 

movimento na qual podia ser ofuscado por seus inimigos políticos. A 

curvatura de seus ombros estava menos pronunciada, e havia um toque 

rígido em seu olhar. 

— Eu disse a mim mesmo que se não pudesse vingar essa situação 

em nome de nossa honra, eu não tinha direito de me chamar de Senhor 

do Fogo — ele continuou. — Isso ainda é verdade. 

Sua plateia se moveu como campos de trigo na brisa. Era apenas 

uma atualização. 

Cerca de um quarto dos nobres que ocupavam a sala eram 

Saowon. Eles sorriram em deleite por sua vitória. Os homens e mulheres 

que Kyoshi pôde identificar como Keohso estavam eram menos da 

metade dos Saowon. A fúria cobria seus rostos ao ponto que ela pensou 

que seus narizes começariam a sangrar. Não era preciso nenhum símbolo 

de flor para dizer quem pertencia a cada clã. 

Os nobres que não eram parte de uma facção ou da outra nessa 

rivalidade já estavam olhando em volta, se perguntando se haviam 

conseguido pender o suficiente para o lado dos Saowon. Pequenos 

círculos de espaço começaram a se formar em volta dos Keohso furiosos 

conforme as pessoas buscavam mais distância deles. 

Zoryu ergueu a mão. 



— Que fique claro que os espíritos das ilhas têm assistido meu 

reinado desde seu início, julgando minha adequação para ser Senhor do 

Fogo. Com o ataque ao palácio, eles me colocaram sob a prova final. — 

Seu olhar percorreu a sala. — E eu passei. Encontrei o invasor. Tragam-

no aqui, por favor. 

A declaração foi tão repentina que Kyoshi riu. O invasor era Yun. 

O que significava que Zoryu havia encontrado Yun. 

Zoryu havia encontrado Yun? 

Sua risada congelou em sua garganta, solidificando-se em farpas 

e pontas cortantes. Dois guardas do palácio trouxeram seu prisioneiro 

vendado, curvado pelo peso de suas algemas de ferro. Kyoshi só 

conseguia ver o todo de seu cabelo castanho desgrenhado enquanto ele 

era obrigado a ajoelhar ao lado de Zoryu. 

Tudo estava acontecendo rápido demais. O palco parecia 

deslocado no tempo da plateia e de Kyoshi, como se ela estivesse presa 

no mesmo transe de sua sessão com Nyahitha na montanha. Ela ergueu o 

braço na direção de Yun e abriu a boca para gritar, mas Zoryu, num ritmo 

mais rápido, se lançou na segunda parte de seu discurso. 

— Esse homem confessou crimes contra a Nação do Fogo, pelos 

quais será executado — ele disse. Kyoshi não deveria ter ficado tão 

chocada ao ouvi-lo mencionar a punição da capital. Mas em um ato 

prolongado de inocência, ela não tinha considerado nem um pouco que 

encontrar Yun significaria condená-lo a uma sentença de morte. 



Zoryu pegou Yun pela cabeça e virou seu rosto para a luz. Era um 

gesto cheio de significado, com a intenção de dar uma melhor visão para 

a plateia, tanto do priosioneiro quanto da dominância de Zoryu sobre ele.  

— Você tem algo a dizer em sua defesa?  

— Não. — As feições de Yun estavam embaçadas com sujeira. 

Ele usava as mesmas roupas de quando apareceu na festa. — Eu infiltrei 

o palácio. Ataquei os membros da corte. Vandalizei a galeria real. Matei 

o Chanceler Dairin. — Yun respirou fundo. — E fiz tudo em nome do 

clã Saowon! 

Murmúrios de choque ecoou pela multidão. Ele teve que gritar 

para ser ouvido sobre o ruído. 

— Eu fui pago por Huazo dos Saowon para humilhar o Senhor do 

Fogo Zoryu! Eu cometi blasfêmia ao criar sinais falsos dos espíritos das 

ilhas! Cometi atos nocivos aqui e em Chun-Ling do Norte para instigar 

uma guerra que poderia colocar o usurpador Chaejin no trono! 

Era uma confissão de tudo que Kyoshi pensava que o clã Saowon 

havia planejado. Os resultados exatos que ela estivera esperando 

alcançar. 

O trotar de botas pôde ser ouvido do corredor. Nobres começaram 

a gritar e a se empurrar na sala lotada. 

— Traição! — Zoryu gritou, aumentando as chamas de confusão 

e pânico em vez de acalmar seus súditos. — Vocês ouviram o testemunho 

de traição contra a própria Nação do Fogo! Todos os cidadãos que 



continuarem leais a seu país, independente do clã! Prendam os 

criminosos Saowon, aqui e agora! 

Os Keohso foram os primeiros a agir, quase não precisando de um 

motivo. Saltaram sobre os inimigos e os arrastaram para o chão, uma 

confusão ridícula de homens polidos e senhoras de seda se movendo 

como se uma raiva bêbada os tivesse possuído. Era o combate de Chung-

Ling do Norte, mas menor e com vestes melhores, o rancor de uma cidade 

baixa de plebeus continuando no ar rarefeito do palácio real. Seres 

humanos podiam se encher de títulos e etiqueta, mas nos corações eram 

todos o mesmo animal.  

Os nobres sem filiação tinham um dilema em sua frente. Até 

agora a correnteza de poder tinha fluído em uma direção. A declaração 

repentina de Zoryu os ordenava a mudar de curso, a largar seus barcos 

condenados e começar a nadar rio acima. 

Kyoshi viu os vislumbres de cálculos passarem pelo resto dos 

clãs, mais rápidos que relâmpagos. Era uma matemática de gangue. Os 

Saowon realmente tinham ultrapassado os limites recentemente, não 

tinham? Eram a maior família, mas seus números empalideciam em 

comparação ao resto da Nação do Fogo unida.  

O povo da Nação do Fogo era decisivo. O resto dos clãs não viu 

mais benefícios em se alinhar com os Saowon. Viraram-se contra seus 

vizinhos com uma violência ainda maior que os Keohso, agredindo 

qualquer um que usasse camélias-pedra até a submissão com um 



entusiasmo demonstrativo, precisando compensar pelo tempo perdido. 

Guardas do palácio, presumidamente leais a Zoryu, transbordavam para 

dentro da sala. Ninguém queria ser pego simpatizando com os traidores. 

Zoryu e seu prisioneiro foram retirados pelos fundos por guardas 

assim que a violência começou. Kyoshi lutou para chegar até o palco, 

enfiando-se entre homens com os rostos ensanguentados, quase pisando 

numa mulher que se arrastava pelo chão. Ela se ergueu até a plataforma 

vazia e seguiu a passagem rumo à escuridão. 

Imediatamente, ela esbarrou numa curva acentuada. A saída do 

palco era menos um túnel e mais uma catacumba, virando para a esquerda 

e a direita e se dividindo em múltiplos caminhos. Ela iluminou o caminho 

pelo labirinto de paredes de madeira com o fogo crepitando em sua mão 

e escolheu seu caminho ouvindo o som de correntes chacoalhando. 

Sozinha, ela era muito mais rápida do que dois homens arrastando um 

terceiro. 

Ela entrou em um corredor amplo e reto, onde uma emboscada a 

aguardava. Meia dúzia de novos guardaram barravam sua passagem, já 

em posições de luta. Os captores de Yun escaparam para outra passagem 

no fim do corredor. 

Kyoshi lançou uma corrente cilíndrica de vento de uma de suas 

mãos que passou pelo esquadrão de guardas e fechou a pesada porta de 

madeira da saída. Yun estava próximo do chão e foi levado abaixo pelas 

algemas de ferro, então ele foi poupado do pior, mas um de seus captores 



foi arremessado contra a parede e apagou. O outro tentou abrir a porta 

pela maçaneta cilíndrica de bronze, mas ela manteve uma pressão do 

vento e se recusou a largar. 

O resto dos soldados atacou. Eram uma elite real, sem dúvidas 

escolhidos entre os melhores para servir o palácio real. 

Mas Kyoshi era o Avatar. E ela inda tinha uma mão livre, 

Ela avançou pelo corredor por uma tempestade de bolas de fogo, 

refletindo-as primeiro para a esquerda e a direita, e então simplesmente 

pegando-as no ar quando percebeu o quanto sua força bruta de dominação 

ultrapassava a de seus oponentes. Ela não tinha que pensar demais 

naquele espaço limitado, ou possuir uma técnica melhor. Ela podia se 

sobrepor. 

— Chamem reforços! — um dos guardas gritou quando seu jato 

ínfimo de fogo se dissipou sem efeito sobre o peito de Kyoshi. Mas só 

tinham duas saídas do corredor, e ela controlava as duas. Ela moveu um 

único punho para contra-atacar. 

O segredinho de dominação de ar que Kyoshi havia aprendido por 

experiência é que ela era absolutamente devastadora em locais fechados. 

Cercada de objetos duros, a arte gentil dos monges e freiras se tornava 

extremamente brutal. Ela mandou o vendo para frente e para trás com 

mudanças rápidas de direção. Os guardas foram pegos no meio do 

caminho, voaram em colisões de tremer a coluna contra as paredes e o 

telhado. Eles colapsaram em montes de armaduras. 



Kyoshi caminhou até o homem algemado e vendado que havia 

conseguido se sentar.  

— Quem é você? — ela perguntou. — Quem é você, de verdade? 

Porque sei que não é o Yun. 

Ele gelou. 

— O que quer dizer? Eu sou Yun, o homem que atacou o palácio, 

o Avatar falso... 

Ela arrancou o tecido amarrado em seus olhos para revelar irises 

douradas. Ele era da Nação do Fogo, por mais que parecesse muito o 

homem que estava personificando. Tinha os mesmos belos detalhes de 

Yun no rosto, o mesmo cabelo, a mesma estrutura. A semelhança era 

incrível, tão fraternal quanto Zoryu e Chaejin. 

Mas Kyoshi sabia que ele era falso desde a primeira palavra que 

havia dito em voz alta. Ele havia sido instruído a soar como Yun e era 

bom o suficiente para enganar os nobres que tinham estado na festa. Mas 

não era bom o suficiente para enganar alguém que havia vivido com Yun 

e ouvido a emoção que sua voz podia produzir riso e desespero e talvez 

até amor entre eles. 

E não estava ferido no ombro. Kyoshi não havia compartilhado 

esse detalhe com Zoryu. Se tivesse, o Senhor do Fogo sem dúvida teria 

queimado o homem para manter a encenação. 

Kyoshi se ajoelhou e agarrou as correntes prendendo seus 

tornozelos, esquentando-as nas mãos. Ela havia feito esse truque de 



quebra de metal antes, mas na mansão do Governador Te ela não tinha 

que se preocupar em queimar outra pessoa. 

— O que está fazendo? — o homem grito e tentou se desvencilhar 

das mãos dela. 

— Pare de se mexer! Vou te tirar daqui. Não vou te deixar morrer 

por crimes que não cometei. 

— Você não pode! Me deixe em paz! Eu preciso disso! 

Foi preciso muito para distraí-la tanto que ela sentiu a dor de 

queimar a si mesma pela dormência de suas cicatrizes de relâmpagos. Ela 

sibilou e largou o metal aquecido.  

— Você precisa morrer?! 

— Sim! Minha família em Hanno’wu, nós não temos nada! Menos 

que nada! Minhas dívidas... O Senhor do Fogo me prometeu que elas 

seriam pagas com a minha morte! Essa é a última coisa que posso fazer 

para salvar minha mulher e meus filhos! 

Gritos ecoaram e saltaram pelas paredes. 

— Por favor — o homem implorou. — Me prometeram uma 

execução rápida e piedosa. Minha família vai passar fome. Me salve e 

você os matará! — Em sua busca por mais argumentos para jogar em 

Kyoshi, o homem que provavelmente era um fazendeiro ou pescador se 

rendeu ao último nível de política. — A corte precisa de um bode 

expiatório, não precisa? Eu entendo a situação; não sou estúpido. Me 

deixar morrer é necessário para o país! 



Ele usou o argumento do Senhor do Fogo no lugar de Zoryu. Era 

necessário. Tudo era necessário. Um homem inocente iria morrer e o 

mundo todo até a própria vítima estava dizendo a ela para se afastar e 

deixar acontecer. 

O grito de Kyoshi começou baixo em seu estômago e atingiu seu 

corpo. Era o som do puro e total desespero. O país seria salvo. O lado 

dela ganharia. 

Os guardas virando a esquina foram afastados pelos gritos de 

angústia dela, um fantasma se libertando de seus pulmões. O impostor de 

Yun, pronto para morrer, se afastou de seus uivos como se fossem 

maldições. Kyoshi gritou para a escuridão, de novo e de novo, seu ódio 

pelo mundo espiralando rumo ao esquecimento. 

  



na sala de guerra. Uma mesa comprida 

tinha sido colocada entre os dragões. Sobre ela, havia mapas, uma das 

Ilhas do Fogo e outro de um único conjunto de terra que lembrava a 

cabeça de um peixe. Ma’inka. A ilha parecia o prato principal de um 

banquete, pronta para ser cortada e servida. 

O Senhor do Fogo, por sua vez, estava sozinho no salão vazio, 

sem conselheiros para guiá-lo, debruçando-se sobre a mesa de estratégia 

com as mãos bem abertas enquanto o peso da governança se projetava 

sobre seus ombros. Kyoshi se perguntou por que ele havia ficado ali, sem 

reagir à entrada dela, até que ela percebeu que havia outra pessoa no canto 



da sala. Uma artista fazendo um rascunho, rabiscando diligentemente em 

uma pequena tela.  

Zoryu queria capturar o momento mais marcante de seu reinado 

para a posteridade. A pose era muito informal para seu lugar na galeria 

real. Essa era para ser uma obra de arte mais íntima, algo para mostrar a 

seus netos e aos netos deles. Nenhuma glória na vitória, para alguém tão 

sábio quanto Zoryu, apenas a dor e o sofrimento da liderança. 

— Saia — disse Kyoshi à artista. A jovem enfiou o rascunho sob 

o braço e correu até a porta antes de se lembrar de pedir a permissão do 

Senhor do Fogo. Zoryu acenou para que ela se retirasse.  

— Antes de hoje, ela teria caminhado direto pra fora dessa sala 

sem nem olhar para mim — ele disse a Kyoshi assim que ficaram 

sozinhos. — Estou progredindo. 

Então ele estava. 

— Onde você encontrou o dublê? 

— Segredos trocados pela realeza — ele respondeu. — Os 

próprios Mestre Jianzhu e Yun me aconselharam a recomeçar o 

programa, muito antes que eu soubesse que você existia. Eles insistiram 

na utilidade de ter um sósia de Yun. Aparentemente, a prática é boa para 

fazer discursos e despistar assassinos. — Zoryu riu para si mesmo com a 

ironia. — As pessoas não são tão únicas quanto acham que são e a Nação 

do Fogo é um país populoso. Você deveria checar com o Reino da Terra, 

ficaria surpresa com as cópias de quem eles têm por aí. — Ele a encarou 



de cima a baixo. — Não acho que alguém conseguiria encontrar uma 

pessoa parecida com você, então não se preocupe. Só vai existir uma 

Avatar Kyoshi. 

Uma talvez fosse demais. 

— O que vai acontecer com os Saowon? 

— Eu vou juntar e prender os que estiverem na capital. Os outros 

clãs farão o mesmo em suas ilhas natais, em nome do Senhor do Fogo. E 

então os matarei. — Sem parar para considerar o peso do que havia dito, 

ele gesticulou para o mapa na mesa. — Quanto a Ma’inka, acredito que 

os Saowon lá irão se retirar para os fortes nas montanhas, e em algum 

momento haverá um cerco duradouro. Cercos sempre são uma questão 

desconfortável, mas não precisam ser sangrentos. Com o resto das casas 

nobres do país unidas sob meu comando, vou conseguir fazer os Saowon 

passarem fome até saírem. Ou morrerem. 

Todo um clã da Nação do Fogo apagado da face da terra. Simples 

assim. Ele se afastou da mesa e a cutucou uma vez com as juntas. 

— É melhor do que o que teria acontecido em outras 

circunstâncias. No meu melhor palpite, três quintos dos clãs teriam se 

juntado aos Saowon e se voltado contra mim, se as coisas tivessem 

continuado para onde caminhavam. Haveria uma guerra aberta por toda 

a Nação do Fogo. 

Em vez de se render a um conflito crescente de atrito, Zoryu havia 

isolado seus inimigos, marcado-os como criminosos, e os prendido em 



uma única ilha. Ele havia jogado suas peças com maestria. Mas ainda 

havia uma falha crucial em sua operação.  

— Se o verdadeiro Yun reaparecer, seu esquema será exposto — 

ela disse. — Tudo cairá em pedaços. 

— Ah, eu sei. A Nação do Fogo iria se despedaçar no caos e na 

confusão. Tudo que eu fiz foi ganhar mais tempo para você encontrá-lo. 

— Na primeira vez em que Zoryu explicara a ela sobre o precipício em 

que a Nação do Fogo se equilibrava, tinha sido um grito de socorro. 

Agora, repetindo aqui, parecia um ultimato. — Você não terminou de me 

ajudar, Kyoshi. Você quer que minha nação não sofra tanto quanto eu. 

Você e eu ainda estamos juntos nessa. 

Um líder usando seu próprio país como refém. Ela tinha se 

preocupado tanto em não se tornar Jianzhu, como se o Sábio da Terra 

tivesse sido uma raça especial de monstro ameaçando renascer nela e só 

nela. Que noção ridícula. A questão era que o mundo criava Jianzhus aos 

montes. Eles brotavam do solo e se multiplicavam nos mares. As pessoas 

buscavam replicar Jianzhu com todas as fibras de seus seres.  

Kyoshi havia esquecido seus votos daofei. Se tornar lacaia da 

coroa era uma violação punível por muitas facas. Por se curvar à vontade 

de Zoryu, ela seria despedaçada por relâmpagos.  

O melhor que podia fazer em sua derrota era tentar salvar quantas 

vidas fosse possível. 

— Quero clemência aos Saowon, se devo te ajudar. 



— E por que eu deveria dar? Mesmo se eles não estivessem 

colaborando com Yun, estavam destruindo minha autoridade. Acha que 

se tivessem sucesso em tomar o trono, Chaejin teria me mandado 

gentilmente para o exílio? 

Kyoshi pensou em uma frase que seu amigo Wong havia dito, lá 

nos dias da Companhia Ópera Voadora. “Uma luta acaba quando o 

vencedor diz que acabou.” Ela tinha que garantir que Zoryu não 

cometeria nenhuma atrocidade na celebração de sua vitória. 

— Puna-os de acordo com os truques deles, mas não por um ato 

de traição que não cometeram. Não haverá nenhum massacre em massa. 

— Parecerei fraco. 

— Que bom que você é um político experiente capaz de moldar 

sua imagem de acordo com suas necessidades. 

Ele estreitou o olhar para ela. 

— Já que está pedindo o impossível, tem mais alguma demanda? 

— Tenho. O sósia de Yun. Quero que ele seja enviado para casa 

com vida e recompensado pelos problemas. 

Zoryu inflou-se em resistência. Isso era uma questão mais séria 

para ele do que o destino de seus rivais. 

— Não. Eu tenho que fazer uma execução. Preciso de um corpo, 

ou então toda a Nação do Fogo seguirá insatisfeita. Ouvi história sobre 

você, Kyoshi, e sei das coisas que você viu. Por que se importa se um 

único plebeu vive ou morre? 



Ela atravessou a distância entre ele e colocou um leque fechado 

sob seu queixo, parando perto da garganta. 

— Me importo mais com a vida dele do que com a sua agora – 

ela disse, examinando os brancos crescentes dos olhos de Zoryu. — 

Permita que eu me esclareça perfeitamente. Você vive no todo do que eu 

controlo. Suas ilhas estão cercadas por minhas ondas. Você enche seus 

próprios pulmões com minha autorização. Então se eu ouvir notícia de 

um “Yun” sendo executado, você vai realmente aprender como é quando 

os espíritos te abandonam frente aos elementos. 

Zoryu se acovardou frente à investida repentina dela. Eles sempre 

se acovardavam. Por um rápido momento, o Senhor do Fogo soube como 

era ser verdadeiramente inútil. 

Mas ao contrário de muitos daofei e Tríades antes dele, ele 

encontrou a força de seu título em suas costas. Era o líder da Nação do 

Fogo, e Kyoshi era o Avatar. Ela tinha a própria imagem, tão fraca quanto 

era, com que se preocupar. Lentamente, mas com certeza, Zoryu sorriu 

para o blefe dela. 

Ele fez um favor a ela ao não falar em voz alta o quão mal ela 

havia interpretado sua situação. Em vez disso, ele assumiu um ar de 

piedade. 

— Permita que eu te dê um conselho para a próxima vez que 

encontrar Yun — ele disse. — Pensei muito sobre isso, desde a primeira 

vez que ele apareceu, e acho que sei por que você tem tido tanto problema 



contra ele. Você não entende os sentimentos dele. Ela apertou o leque 

com mais força sob o queixo de Zoryu, mas ele não hesitou. — Yun nos 

odeia. Tudo que ele fez é porque nos odeia. Você, eu, a tenente. 

— Não é verdade — Kyoshi rosnou. — Nós éramos amigos dele. 

Ele está agindo por vingança. Ele disse isso. 

Zoryu balançou a cabeça. 

— Acho que ele mesmo não percebe. Considere os atos dele, 

Kyoshi, não as palavras. A quem ele mais tem causado dor? Pra começar, 

eu. No que diz respeito a mim, ele está bravo comigo por ousar governar 

meu país sem a ajuda dele. Ele também está furioso com a tenente por ter 

o amor incondicional da mãe. O que Jianzhu deu a ele não foi nada do 

tipo. E então tem você, Kyoshi. 

E então tinha ela. 

— Yun nunca conseguiu superar o fato de que não é o Avatar — 

Zoryu continuou. — Até hoje ele agoniza sobre o que deveria ter sido. 

Ele sofre por seu destino perdido e esse sofrimento se transformou em 

culpa. — Ele moveu o leque para o lado, esperando que ela perdesse 

controle das emoções a qualquer momento. — Jianzhu e os outros podem 

ter mentido sobre a identidade de Avatar dele, Kyoshi, mas você foi a 

pessoa que roubou isso dele de verdade. Você. 

Percebendo que a havia deixado incapaz de responder, ele se 

livrou do aperto dela e voltou ao mapa na mesa. 



— Ele está nos punindo, Kyoshi, por seguir em frente sem ele e 

ter as coisas que ele não tem. E a não ser que você aceite a verdade, mais 

cedo ou mais tarde ele vai te punir de um jeito que você não pode nem 

imaginar. 

Kyoshi engoliu o nó em sua garganta. Ela não tinha como negar 

os pensamentos de Zoryu a não ser por sua própria fé teimosa de que ela 

conhecia Yun melhor. 

— Imagino que você possa dizer tudo isso porque jogou Pai Sho 

com ele — ela disse rudemente. 

— Não. Posso dizer porque não estou cegado pelo passado, como 

vocês duas estão. Talvez ele esteja mesmo possuído por um espírito. Não 

muda o que precisa ser feito. — Ele gesticulou para a porta. — Agora, 

por favor, me deixe. Tenho trabalho a fazer, e tenho o futuro do meu país 

para planejar.  

  



um meio de viajar por conta 

própria. Ela não aguentaria ter que explicar outro plano parcialmente 

elaborado para Jinpa, nem queria que ele estivesse presente quando ela o 

executasse. Então, foi até um ministério com seu pedido por um navio e 

manteve todo o arranjo em segredo de seu assistente. 

Na manhã seguinte, ao saber que um barco a esperava no porto, 

ela deixou o palácio sozinha. Guardas abriram as várias portas e portões 

sem que ela precisasse pedir, ou sequer diminuir o passo. Fazia com que 

ela parecesse um animal de fazenda sendo levado para fora de seu 

estábulo. 



Ela entrou numa carruagem, que a conduziu por Cidade Caldeira, 

encosta abaixo, e pela Cidade do Porto. Notícias dos atos horrendos dos 

Saowon haviam se espalhado durante a noite pela capital e as ruas 

estavam majoritariamente vazias, o Festival de Szeto abandonado no 

meio frente a tamanha traição. Balões de desfile continuavam em becos 

transversais, cobertos por lonas. Lanternas balançavam na brisa, 

apagadas. Kyoshi quase se maravilhou pela velocidade com que os 

rumores se espalhavam pela corte antes de perceber que Zoryu 

provavelmente havia disseminado a informação pela ilha sozinho. 

Como a maioria dos maiores clãs, os Saowon teriam uma 

presença normal e cotidiana na capital. Negócios e casas de família. Já 

não era mais o caso. Preparada para procurá-los, Kyoshi viu sinais em 

todos os lugares de uma expurgação rápida e eficiente. Uma loja solitária 

em uma rua comercial poderia estar fechada e escura enquanto suas 

vizinhas ainda estavam abertas. Um apartamento luxuoso, certamente 

pertencente a um nobre, não teria nenhum cartaz de clã em seu suporte 

de bandeira. Trilhas de fumaça escura se erguiam na distância, próximas 

demais umas das outras para serem apenas uma coincidência.  

Ela teve que lutar para manter a amargura em seu estômago dentro 

dela. “Melhor do que uma guerra aberta” não era um padrão a se viver. E 

ainda assim as pessoas pareciam contentes com ele. 

Ela chegou às docas e encontrou seu barco. Era um saveiro bem 

feito com uma quilha profunda, um veloz viajante oceânico sem 



necessidade de abraçar costas e rios como os transportes fracos do Reino 

da Terra. Mas ela hesitou ao ver o nome ao lado. 

“Sorriso de Sulan.” O finado Senhor Chaeryu talvez o tivesse 

encomendado para uso pessoal de sua esposa antes dos dois falecerem. 

Parecia pouco usado. 

Kyoshi decidiu que Huazo havia feito a avaliação correta. A mãe 

de Zoryu não tinha culpa pelos eventos recentes, ou pelo menos tinha a 

mesma quantia de culpa que todos naquele esquema. Kyoshi embarcou e 

fez o melhor para ignorar o cargueiro ao lado cuja gravura de camélia-

pedra estava sendo removida por um time de marinheiros da Nação do 

Fogo, tinta vermelha caindo em lascas sobre a superfície da água como 

sangue seco.  

A equipe do “Sorriso de Sulan” a deixou sozinha enquanto 

navegavam na direção que ela havia ordenado. Do deque, ela podia sentir 

a água passando pela estrutura como dedos, segurando o barco, 

retardando-o mais do que o ar fazia com Yinyong e Pengpeng. 

Comparado com voo, qualquer método de viagem era lento. Ela 

tecnicamente poderia ter tentando acelerá-los com dominação de água, 

mas ela tinha ouvido dizer que era possível danificar o casco ou virar o 

barco dessa forma se o Dominador de Água não soubesse o que está 

fazendo.  

Eles chegaram ao trecho escuro sob as ondas que ela estava 

procurando. Kyoshi ordenou que o navio jogasse a âncora. O Capitão 



Joonho, um homem com bigodes como agulhas elegantes, estava na 

frente de sua equipe de marinheiros experientes e resistentes, esperando 

a próxima ordem dela. 

— Fiquem aqui até eu voltar — Kyoshi disse a ele. — Não tentem 

vir atrás de mim, não importa o que aconteça. 

— Não entendo, avatar — disse Joonho. — Voltar de onde? Não 

há nada aqui.  

Kyoshi se ergueu sobre a borda do barco. 

— Costumava ter. — Ela se jogou na água. 

Ela podia ouvir gritos de cima da superfície. Alguns homens 

poderiam ter ficado inclinados a mergulhar e resgatá-la, mas suas ordens 

haviam sido claras. 

Eles teriam tido dificuldade para pegá-la, de qualquer forma. 

Kyoshi vestia seu conjunto completo de armadura para que pudesse 

afundar mais rápido. Ela disparou para baixo, nadando em direção às 

ruínas da ilha de Yangchen. Como antes, ela levou uma quantidade 

vergonhosa de tempo para se lembrar de que era uma Dominadora de 

Água. Com um movimento dos braços, ela mergulhou mais rápido que 

um koi elefante.  

Sua visão se tornou escuridão. O único lembrete de que ela estava 

nadando era a água queimando seus pulmões conforme ela ficava sem ar. 

Ela lutou contra as facas em seu peito para continuar se movendo, mas 

sua bravura só a levou mais alguns golpes para frente. 



Sua boca se abriu e a água entrou. Uma nuvem de bolhas escapou 

de sua garganta antes que a água do mar consumisse seu corpo, invadindo 

cada espaço que ela tinha. Ela estava se afogando. 

Ela havia viajado até ali com um grupo de estranhos porque 

nenhum de seus amigos a teria deixado tomar esse risco. Kyoshi lutou o 

quanto pôde, querendo levar sua consciência ao limite. Com suas últimas 

reservas de energia, ela mandou sua mensagem. 

“Kuruk. Me tire daqui agora antes que eu morra, ou eu vou cruzar 

pro outro lado e ir atrás de você aí.” 

 

 

 

— Menina. Você pode abrir os olhos. 

Kyoshi piscou, acordada. Estava morno e claro. O cheiro de 

grama fez cócegas em seu nariz. 

Ela estava sentada em um campo verde que se estendia 

gentilmente à distância. De um lado do horizonte havia uma trilha de 

árvores que pareciam ter sido plantadas à mão, aplicadas no topo dos 

morros como a pintura de sobrancelha da maquiagem de Kyoshi. Do lado 

oposto da floresta havia um penhasco alto ser erguendo rumo ao céu 

depois de alguns inícios falsos. Linhas de nuvens convergiam num ponto 

atrás dele, como se a montanha fosse um sol emitindo raios de luz. 



Seu antecessor no ciclo Avatar estava vestido de forma mais 

casual do que da única vez em que havia aparecido completamente na 

frente dela. Kuruk estava sem as peles e vestia uma simples túnica azul-

clara de verão da Tribo da Água. Seus braços e o pescoço ainda estavam 

decorados com dentes afiados e garras de feras, presos em correias de 

couro. 

Ele esboçou um pequeno sorriso torto que ergueu um lado de seu 

rosto. 

— Estive tentando chegar até você há muito tempo. Mas 

precisava da sua ajuda. Para um Avatar falar com as vidas passadas, é 

preciso que os dois lados realmente queiram. 

A mensagem dele no Templo do Ar do Sul. “Preciso da sua 

ajuda.” Ele não estava pedindo por um favor do além-túmulo. Ele 

precisava da ajuda dela para se comunicar apropriadamente. De todos os 

jeitos mais estúpidos e confusos que ele tinha para dizer isso... 

— Sobre o que você queria falar? 

— O mesmo que você. Seu garoto. Ele e o Chefe Vagalume. 

Posso te guiar até o que você procura. É por isso que está aqui agora, 

não? 

Então ela não tinha errado em ir até Chung-Ling do Norte para 

conseguir a ajuda de Kuruk. Parabéns pra ela. A confirmação era tão boa 

quanto o afogamento. 



Ela deveria ter ficado de boca fechada e só aceitado qualquer 

assistência que Kuruk estivesse oferecendo. Mas havia uma calmaria 

estranha na conversa deles. Estava acontecendo em completo silêncio. 

Algo estava errado. 

— Estamos no Mundo Espiritual, não é? — ela perguntou. — 

Onde estão os espíritos? 

Os dois eram os únicos series sentados no vasto campo. Kyoshi 

tinha expectativas baixas, mas a não ser que as plantas e as pedras 

estivessem vivas, aquele lugar era tão desprovido de vida quanto os locais 

secos do Deserto Si Wong.  

Kuruk hesitou. 

— A maioria dos espíritos costuma me dar uma distância ampla. 

— Por quê? 

Ele não queria dizer. Mas estava falando consigo mesmo. Mentir 

não tinha sentido. 

— Porque eu costumava caçá-los. 

 

 

 

Kyoshi esfregou o rosto, sentindo as rachaduras e as linhas com 

os dedos. Lao Ge havia mencionado uma vez. “Kuruk, o maior caçador 

que já caminhou pelas Quatro Nações.” Os troféus que haviam decorado 



seu corpo na primeira vez que ele se manifestara para ela de traje 

completo. Como se matar feras no mundo físico não fosse mais um 

desafio, então não era de se estranhar que um aventureiro imprudente, em 

busca de emoção, como Kuruk, mudaria sua atenção para os espíritos. 

Ser o Avatar daria os meios necessários para isso a ele. 

— Você — ela disse. Era difícil falar através do sorriso que 

rasgava sua boca e difícil ver através das lágrimas que escorriam por seu 

rosto. — Você é algo diferente.  

Deixar seus sentimentos fluírem era como ferver ervas até 

queimá-las. Era necessário e doloroso e tinha sido adiado por tempo 

demais. 

Kuruk engoliu em seco, incapaz de encará-la. 

— Não é o que você pensa. Yangchen- 

— Não ouse! — Kyoshi riu. Suas lágrimas escorreram por sua 

garganta enquanto ela se engasgava. — Não ouse trazê-la pra isso. Você 

não é digno do legado dela. Seu nome pertence à sarjeta junto com o meu! 

Ali estava ela, no meio do ato mais sagrado que um Avatar 

poderia performar. Com exceção de que ela era Kyoshi, e Kuruk era 

Kuruk. Teria havido uma dupla pior em toda história, um desastre 

seguido de uma catástrofe? 

A hilaridade da situação se apagou como uma vela coberta por 

vidro. Um sentimento morto e sem ar se seguiu. 

— Não é justo — ela disse. — Nada disso é justo.  



A terra ao redor dela começou a quebrar. Ela ouviu um som 

esvoaçante como as páginas de um livro pesado sendo viradas. 

Começando do horizonte, uma rachadura na grama começou a 

ziguezaguear e se espalhar como uma teia na direção deles. Pedaços do 

terreno em si começaram a cair na fenda, deixando claro que ela e Kuruk 

não estavam sobre um terreno sólido, mas uma superfície frágil e fina. 

Isso não era dominação. Era um reflexo dos machucados que ela 

havia sofrido. Aqui no Mundo Espiritual, sua dor tinha substância. 

— Eu te odeio! — ela gritou para Kuruk. O corte no chão revelava 

um tom de cor na parte de baixo que Kyoshi não poderia ter descrito na 

língua das Quatro Nações. Era o pigmento do abismo, o espiralar do caos. 

Se ela caísse nele, não haveria volta. — Você teve tudo entregue a você! 

A Yangchen deu o legado dela a você e você o destruiu! Você me deixou 

com um mundo cheio de nada além de sofrimento e miséria! 

A fenda se acelerou, correndo na direção de sua vida passada, 

ameaçando derrubar os dois nessa nova existência desfigurada. O buraco 

consumiu as árvores, a grama, o céu, friccionando a realidade, 

diminuindo sua mente. Nada, numa onda crescente. 

Kuruk observou a aniquilação vindo até eles. Em resposta, ele deu 

um olhar de derrota completa para ela. 

— Você tem todo o direito — ele disse gentilmente. 

No último segundo, a destruição parou na ponta de seus pés. 

Ela tinha? 



“Não,” ela pensou. Não tinha. 

Não tinha o direito de se perder em sua raiva e deixar que a levasse 

ao esquecimento. Não importava pelo que ela havia passado. Ela não 

permitiria que se tornasse uma cicatriz humana, um compêndio de perda 

pessoal. Ela tinha uma obrigação maior que a soma de seus rancores com 

o mundo. 

Gradualmente, pedaço por pedaço, as superfícies e planos do 

Mundo Espiritual flutuaram de volta ao lugar, erguidas do abismo em que 

haviam caído, encaixando-se umas às outras como um prato sendo 

remendado com verniz dourado. Se era a ação dela ou de forças além de 

seu controle, ela não tinha certeza.  

De qualquer forma, estava indo devagar. Reconstruir sempre 

levava mais tempo do que destruir, limpar uma bagunça demorava mais 

do que fazê-la. Kuruk observou a paisagem se restaurar, a neutralidade 

ainda presente em sua expressão apesar do fato de que quase havia 

afundado no além assustador com Kyoshi. 

— Você veio aqui atrás de respostas — ele disse, erguendo a mão. 

— Tenho que te mostrar uma coisa. 

— Não me toque. — Ela afastou a mão dele com um tapa.  

No momento em que fizeram contato, ocorreu a Kyoshi que ela 

não estava usando suas luvas no Mundo Espiritual. Suas mãos estavam 

nuas, e as cicatrizes vermelhas dos relâmpagos não estavam à vista, como 

se suas memórias não tivessem incorporado o dando em sua pele. 



Ninguém tinha explicado a ela o que aconteceria se sua forma tocasse a 

de Kuruk no Mundo Espiritual. 

Houve um clarão em sua cabeça. E quando ele diminuiu, Kyoshi 

se viu presa de novo na jaula inquebrável da memória.  

  



. Ele não estava mais na campina de 

Yangchen perto de Yaoping, encarando Kelsang sob o céu estrelado. Ele 

percebeu a fonte do conflito de seu amigo Nômade do Ar com seus 

anciões quando viu a aparência do Mundo Espiritual. O mundo além do 

físico era coisas diferentes para pessoas diferentes em momentos 

diferentes.  

O Avatar estava sozinho, seu amigo fora de vista no pântano 

cinzento. Eles haviam se separado no meio da jornada. A água ao redor 

de Kuruk escorregava com... não vida, mas algo diferente e muito mais 

desconcertante pela proximidade. Um grito e a batida de um tambor 



eram tudo que ele podia ouvir, incessantes, histéricos, e só quando 

desbravou a água suja e encontrou uma praia sólida, ele encontrou a 

fonte. 

Um espírito. Não uma das criaturas divertidas de Kelsang, mas 

uma monstruosidade do tamanho de uma casa, agarrando o chão com 

braços que eram como os membros de uma aranha e batendo sua cabeça 

sem expressão contra a terra de novo e de novo, causando uma dor 

horrível a si mesmo, mas nunca cessando o ataque sem fim ou o grito 

que vinha de sua boca evidente. Antes que ele pudesse engolir seu horror 

e tentar falar com ele, uma longa cauda se envolveu em seu pescoço e o 

arremessou no ar.  

Suas formas foram esmagadas juntas. Repugnância invadiu sua 

pele, uma sensação de ser amarrado a um cadáver. A criatura o levou 

ao chão e ele pulou como sacolas cheias, apagando pela dor em sua 

forma etérea que fazia o possível para imitar a física. Antes que perdesse 

a consciência, ele vislumbrou o que o espírito estava atacando tão 

ferozmente com a cabeça. Era uma poça de gelo. O reflexo do brilho 

prateado mostrada uma vista da encosta da cidade de Yaoping.  

Kuruk acordou num salto. Kelsang ainda estava sentado de frente 

para ele, murmurando gracejos como se estivesse numa cerimônia de 

chá. Kuruk se levantou, ignorou os olhares de surpresa nos rostos de 

Hei-Ran e Jianzhu, e roubou o planador de seu amigo. 



Ele voou em sua própria demonstração furiosa de dominação de 

ar até Yaoping. Não havia tempo para explicar aos outros o que ele sabia 

em seu coração. Aquele espírito monstruoso havia encontrado uma 

rachadura entre o Mundo Espiritual e o mundo dos humanos. Se a 

atravessasse, seria um massacre para todos que estivessem no caminho. 

Só havia um lugar do qual Kuruk poderia ter visto a cidade de 

cima como Kuruk havia, e era a entrada para as minas de sal na 

montanha vizinha. Ele pousou o planador e se colocou em frente ao 

buraco no mundo, o ventre rasgado da escuridão. Ele invocou sua 

coragem e correu para dentro. Era melhor cruzar a fenda e iniciar o 

ataque no Mundo Espiritual. Ele teria sua dominação dessa forma. 

Kelsang tinha dito isso. 

Ele encontrou o espírito enraivecido e começou a enfrentá-lo. 

Não sabia dizer quanto tempo a batalha havia durado. Só sabia com uma 

certeza sombria que o Avatar tinha sido escolhido para aquela tarela. 

Esse inimigo era uma besta, e ele era um caçador. Um caçador atacava 

de forma rápida e certeira, e era piedoso com sua presa. Um caçador se 

aproximava do dever com um respeito solene. 

Foram necessários todos os quatro elementos para aguentar 

contra o espírito enlouquecido e derrotá-lo, mas ele o fez. Foi vitorioso. 

A cidade estava salva. Tudo ficaria bem. 

Na manhã seguinte, seus amigos encontravam o Avatar 

rastejando cegamente pelas ruas de Yaoping, espumando pela boca. 



Foram dias até que ele conseguisse falar de novo. Destruir o 

espírito tinha custado uma parte dele mesmo, de alguma forma. Ele 

estava sangrando por dentro, perdendo algo mais vital do que sangue, a 

vitalidade se afastando de uma forma que nenhum curandeiro poderia 

consertar. Ele estava com frio. Ele, um filho do norte que havia rido para 

nevascas e nadado voltas em torno de icebergs, estava com frio. Nada 

corria por suas veias. 

Ele tentou dizer a Kelsang, Jianzhu e Hei-Ran o que havia 

acontecido, mas não conseguiu. As palavras ficaram presas em sua 

garganta. Ele inventou uma história sobre um espírito travesso que o 

enganou e o fez perder os sentidos por um momento. Como o que 

acontecia com as crianças que se perdiam em contos folclóricos. 

Seus amigos o deixaram para descansar na cama de uma 

pousada. Procurar um médico. O médico veio, disse que não havia nada 

errado com seu corpo e o mandou descansar. Ele queria morrer. 

Um dia, quanto todos estivavam fora, uma garota amigável veio 

e lhe deu um pouco de vinho destilado contra as ordens do médico. 

Queimou sua garganta, a primeira sensação em dias que cortou o 

arrepio. Ele bebeu mais, e mais, sentindo líquido pressionar contra o 

machucado dentro dele como um ferro fervente contra um membro 

arrancado. 

Quando a garota sorriu e colocou gentilmente a mão sobre seu 

peito, o Avatar a agarrou como se estivesse afundando. 



 

 

 

Ele não conseguia se lembrar do rosto da mulher. Mas se 

lembrava dos rostos dos amigos quando encontraram o emaranhando de 

corpos sob os cobertores e as garrafas quebradas no chão. Kelsang não 

o julgou. Jianzhu não se importava, sendo da opinião de que se o Avatar 

tinha um determinado desejo, devia supri-lo. Kuruk só entenderia a 

diferença nas reações deles mais tarde em sua vida.  

E Hei-Ran, por mais que nunca fosse admitir, perdeu uma grande 

parte de seu respeito por ele naquele momento. A porta para o coração 

da Dominadora de Fogo, mesmo que não estivesse fechada para sempre, 

tinha sido fechada com força. Sempre haveria uma grande parte dela que 

se fechava contra aqueles que não podiam se controlar. 

Mas eles se recuperaram. As aventuras continuaram. Os amigos 

do Avatar eram marcantes. Ele os amava tanto. Ele amava sua 

inteligência, suas aspirações, sua pura nobreza. Eram simplesmente 

boas pessoas. Aquele grupo podia fazer tanto bem ao mundo. 

Foi por isso que, quando o segundo ataque espiritual veio, ele o 

enfrentou sozinho novamente. Seus amigos iriam insistir em ajudá-lo se 

soubessem. Mas ele nunca, jamais, faria com que eles sofressem o que 



ele havia sofrido, nem mesmo em milhares de reencarnações. Eles 

seriam assombrados por associação com o acordo que ele teve que fazer. 

Um pesadelo durante uma visita à Nação do Fogo lhe mostrou 

uma fenda em uma encosta que fornecia água sagrada a um canto da 

Ilha Ma’inka. Ele correu até a caverna no meio da noite e mergulhou na 

água, contaminando-a. Em vez de bater a cabeça no fundo de pedra, ele 

nadou e nadou até encontrar a massa de bicos contorcidos, estalando e 

lambendo seu caminho para a superfície. Ele os perfurou com gelo e 

terra, de olhos fechados, os gritos de terror vindo dele mesmo. Seus 

antigos amigos de caçada da juventude teriam brigado com ele por não 

realizar uma morte limpa. Mas ele não podia olhar para a coisa que 

morria.  

Assim que a questão estava resolvida, Kuruk se arrastou até a 

borda da encosta, derramando água na borda. O vazio frio dentro dele 

havia retornado com força. Ele se arrastou como um bebê até alcançar 

os pés de um homem que o encarou com curiosidade e desgosto. 

O homem era o Cidadão da Nação do Fogo de um clã ou tribo 

que ele não reconhecia. Seu nome era Nyahitha, ele disse, e depois de 

receber uma premonição, os anciões dos Bhanti o haviam enviado até 

ali para ajudar o Avatar. Estava claro que ele tinha dificuldade para 

acreditar que essa bagunça desfalecida era o sucessor da Grande 

Yangchen.  



Nyahitha levou Kuruk a um acampamento na selva e performou 

algum tipo de ritual de diagnóstico, guiando o calor por suas linhas de 

energia de uma forma parecia com a que uma curandeira do Norte 

usaria a água no corpo de um paciente. Ele confirmou o que Kuruk já 

vinha imaginando, que entrar em contato com essas criaturas das trevas 

e destruí-las estava causando danos a seu próprio espírito. Nyahitha 

reparou o que podia, mas admitiu que um dano permanente iria ser 

causado cada vez que uma batalha contra uma dessas criaturas fosse 

travada. Kuruk já estaria de fora da lista de Avatares com “As Eras Mais 

Duradouras” nos livros de história. 

Que péssimas maneiras hospitalares para um médico, Kuruk 

havia brincado. Ele não poderia ter trazido as notícias de forma mais 

gentil? E então vomitou sangue sobre as vestes do Sábio do Fogo. 

Os avisos terríveis de Nyahitha cimentaram a decisão de não 

contar a seus amigos sobre as incursões espirituais. Eles iriam segui-lo 

até qualquer perigo e arriscar suas vidas ao protegê-lo. Manchar os 

espíritos vibrantes de Hei-Ran, Kelsang e Jianzhu com essa doença seria 

uma tragédia horrível demais para se considerar. Ele não iria ver isso 

acontecer, mesmo que significasse seu próprio esquecimento.  

Ele começou a fazer pausas nas missões com eles para fazer 

pesquisas com Nyahitha. Eles visitaram a biblioteca secreta dos Bhanti, 

um agrupamento do maior repositório de conhecimento espiritual no 

mundo físico. Juntos, sob os tetos pontiagudos das pagodas, eles se 



debruçaram sobre pergaminhos e arquivos mais velhos que as próprias 

Quatro Nações. 

Eles deduziram que os espíritos estavam tentando forçar sua 

passagem pelas novas rachaduras na barreira entre o Mundo Espiritual 

e as terras humanas. Não sabiam por que ou como essas rachaduras 

estavam se formando tão repentinamente. Normalmente, lugares onde os 

espíritos podiam atravessar eram antigos, sagrados e raros. 

Circunstâncias especiais como o pôr-do-sol de datas assombradas eram 

necessárias. 

Eles também procuravam uma técnica melhor para subjugar seus 

inimigos, mas não encontravam nenhuma. Talvez ainda tivesse que ser 

inventada. Kuruk tremeu ao fechar o último livro promissor a biblioteca 

Bhanti sem encontrar a salvação. 

Conforme mais ataques vinham, ele percebeu que poderia caçar 

as criaturas sombrias pelo próprio Mundo Espiritual, às vezes seguindo 

o despertar de grandes desequilíbrios e tempestades através da paisagem 

que se transformava eternamente, e às vezes contando como suas 

próprias habilidades naturais de rastreamento, de conseguir achar 

pistas em gelo puro ou pedras lisas e nos menores trechos de grama. Em 

tais excursões ele sempre tinha que passar por uma fenda entre o mundo 

físico e o espiritual, tomando sua quantia de dano no corpo físico. Sem 

sua dominação ele não teria chance, e fazia mais sentido lutar no lado 



do Mundo Espiritual da fronteira, para minimizar o dano colateral aos 

humanos. 

E então ele caçou. Andou pelo mundo além do físico, procurando 

espíritos com intenções assassinas que tentassem impor suas vontades 

sobre a população humana. Cada vez que encontrava um, Kuruk tentava 

seu melhor para conter a raiva do ser, ao custo de seu sangue, suor e 

ossos. Nada funcionada. Para salvar vidas, ele tinha que lutar. Tinha 

que matar. 

Ele e Nyahitha não contaram a ninguém o que faziam. Eram 

como pessoas que iam de roubos triviais ao crime organizado, 

envolvidos demais para se livrarem. Quando chegassem a um certo 

número de caçadas, os leigos os baniriam pelos espíritos que haviam 

destruído, principalmente os Bhanti ou os Nômades do Ar.  

O mundo seguia em frente. Tinha pessoas competentes cuidando 

dele. Kuruk, nunca tendo sido fã de reuniões nas quais as mentes mais 

rápidas eram forçadas a acompanhar o ritmo das mais lentas, começou 

a dormir durante elas, exausto da dor constante e do vinho que bebia 

para diminuí-la. Jianzhu teria inevitavelmente resolvido as coisas com 

os diplomatas, e os ministros, e os embaixadores quando ele acordasse. 

Suas noites eram passadas causando em festas, tavernas, 

concursos de demonstração de dominação, tentando se sentir tão 

humano quanto possível com o maior número de humanos possível. Ele 

desejava secretamente que Nyahitha encontrasse um texto sagrado que 



declarasse que o tratamento oficial para seus sintomas era estar perto 

da vida, da alegria, e do toque de corpos calorosos, mas não. O 

hedonismo de seu “processo de cura” auto-recomendado era sua 

própria fraqueza se revelando, nada mais. Nyahitha participava do 

tratamento também, surpreendendo Kyoshi com suas indulgências. O 

antigo sábio austero buscava excesso com a falta de moderação de um 

homem que havia sido privado daquilo. 

Kuruk mal notou seus amigos se separando. Os tesouros de sua 

vida se espalharam pelas Quatro Nações para seguir os próprios 

caminhos. Todos haviam chegado à mesma conclusão. Eles não estavam 

alcançando nada válido na companhia do Avatar. Pareceu que num dia 

ele estava jogando sua partida diária de Pai Sho com Jianzhu e, no dia 

seguinte, estava lendo a carta de repúdio de Jianzhu por não ter 

comparecido ao casamento de Hei-Ran. 

Hei-Ran. Kuruk tinha estado fora de si com o luto quando 

apareceu para Kelsang com aquele poema. Um espírito tinha tentado 

atravessar no dia anterior, sua fúria acumulada por mentir para Hei-

Ran por omissão sobre tantas coisas diferentes todos aqueles anos 

explodiu. Ele tinha aniquilado a criatura com todo o poder do Estado 

Avatar, um ato desonroso em qualquer circunstância. O poema era uma 

tentativa ínfima de voltar o tempo para um ponto no qual ele não era um 

fracasso tão miserável que abusava dos dons de Yangchen, uma época 

em que ele ainda estava ao alcance do amor de Hei-Ran. 



Ele direcionou seu sofrimento para mais pesquisas com 

Nyahitha, expedições mais longas ao Mundo Espiritual. Finalmente 

descobriu como os túneis para o mundo físico estavam sendo criados, 

seu conhecimento sobre feras vindo à tona de novo. Animais geralmente 

tomavam estruturas construídas por outros animais, como quando 

besouros-jaguar viveriam nas estruturas complexas de cupins-

pescadores depois que os moradores originais se mudavam para formar 

outras colônias.  

As rachadoras na realidade estavam sendo criadas por um único 

espírito. Kuruk mudou o foco para encontrar a origem dos túneis em vez 

dos espíritos que tentavam usá-los, circulando mais e mais perto da 

fonte, até que e encontrou o Chefe Vagalume. O Perfurador de Mundos. 

Aquele na Fenda.  

Finalmente ele havia encontrado um espírito que falaria com o 

Avatar. Ele aprendeu que o Chefe Vagalume tinha o poder de raspar a 

barreira entre o mundo físico e o espiritual, deixando vazar trilhas de 

sua essência entre as fissuras que fazia para se esbaldar no calor e no 

caos do mundo mortal como quisesse.  

Isso precisava de um humano ocasional, aqui e ali? Sim, as que 

caçador não aproveitava uma presa quando a oportunidade se 

apresentava diante dele? O Chefe Vagalume era um predador sábio e 

engenhoso. Ele podia criar túneis em qualquer local no mundo físico, 

mas mantinha as saídas em lugares profundos e escuros que os humanos 



não notariam, e nunca ficava perto do mesmo local por muito tempo. Se 

espíritos menores quisessem atacar as terras dos humanos usando suas 

passagens abandonadas, então não era problema dele. 

O erro de Kuruk foi trocar nomes com ele. Espíritos com nomes 

auto-declarados eram incrivelmente poderosos e perigosos, segundo 

Nyahitha, e havia um poder nas introduções. Saber o nome do Chefe 

Vagalume finalizava uma maldição que vinha crescendo lentamente 

dentro do Avatar. Secava a tinta no contrato. 

O Chefe Vagalume sabia disso também. Os dois estavam juntos 

naquilo no longo prazo, o espírito declarou. Talvez se divertissem. 

Kuruk, enfraquecido pela exaustão, mostrou ao espírito comedor 

de humanos sua definição de diversão. 

A luta quase criou um buraco na barreira entre os mundos. O 

Chefe Vagalume era mais forte que outros espíritos, e Kuruk era teimoso 

demais para morrer. Suas energias se atacavam como lâminas batendo 

uma na outra, deixando marcas permanentes. 

Com uma série de golpes que quase destruíram a formação de 

pedra em torno deles, Kuruk machucou o Chefe Vagalume terrivelmente, 

fazendo o espírito diminuir de tamanho várias e várias vezes. Mas ele 

conseguiu escapar, fugindo para um labirinto de escuridão sem fim. 

Era um resultado que o Avatar considerou aceitável. O segredo 

desapontante que os jogadores mais novos de Pai Sho nunca aprendiam 

era que nos níveis mais altos, metade das partidas entre os mestres 



acabavam em empates insatisfatórios e inconclusivos. Ele havia 

provocado um dano duradouro a seu inimigo, o suficiente para garantir 

que o espírito iria ficar fora do mundo humano por pelo menos uma ou 

duas gerações. 

E ele o tinha marcado de volta. Nenhum dos dois iria se curar 

totalmente do encontro. Eles se conheceriam em suas essências para 

sempre, como velhos amigos... 

 

 

 

Kyoshi saiu das memórias de seu antecessor de maneira gentil, 

como se fossem pedaços de cristal delicados demais para se segurar. Ao 

contrário da sessão de comunicação em Chung-Ling do Norte, onde ela 

havia visto a juventude dele se desdobrar sozinha, Kuruk tinha estado ao 

lado dela enquanto testemunhavam silenciosamente os horrores do final 

de sua vida. Não houve um momento oportuno para falar com ele. 

Ainda assim, ela ficou grata com a presença dele dessa vez. Ela 

não teria aguentado assistir àquelas memórias sozinha. O Chefe 

Vagalume a havia assustado até a alma quando ela o conheceu 

pessoalmente. 

Ela olhou para Kuruk, examinando sua expressão tensa, mas 

resignada. No momento de sua morte, ele provavelmente tinha mais 



feridas do que pele intocada sob suas roupas. Sua aparência no Mundo 

Espiritual deveria ter sido alterada por suas próprias percepções e 

preferências. Ele a lembrava de uma versão de si mesmo de antes que os 

dias ruins assumissem controle de sua vida. 

O campo em volta deles tinha sido consertado e não parecia mais 

um prato quebrado. 

— Por que havia tantos espíritos raivosos na sua época? — ela 

perguntou. Ela entendia agora que Kuruk só havia atacado as criaturas 

que não poderiam se acalmar por nada além da morte. 

— Essa é uma pergunta pra outro dia — ele disse. — Para poder 

te dar a ajuda que você precisa, eu tive que compartilhar as memórias da 

minha época de Avatar e do Chefe Vagalume. Agora que você se lembra 

dessa parte de sua vida passada, vai conseguir encontrar seu amigo no 

mundo físico. Confie em mim. 

Ela realmente acreditava. 

— E quanto ao resto das memórias? — As palavras escaparam de 

sua boca antes que Kyoshi percebesse que estava se intrometendo. 

O queixo de Kuruk tensionou. 

— Tem pouco para ver depois que perdi meus amigos. 

“Onde estava o Kuruk?” Kyoshi havia perguntado a Kelsang um 

dia, curiosa sobre o que havia acontecido depois da separação. “Viajando 

o mundo” tinha sido a resposta. Quebrando corações e colecionando 



nomes. Sendo Kuruk. Soava como se o Avatar da Água estivesse se 

divertindo sozinho, tendo uma aventura grandiosa pelas Quatro Nações. 

Mas o luto em seu rosto agora mostrava o contrário. Depois que 

seus companheiros de juventude o deixaram, Kuruk ficou sozinho. 

Cercado por um mundo que o celebrava, talvez, mas completa e 

totalmente sozinho. 

O homem na frente dela era uma pessoa de físico largo, mas ao 

olhar para ele, ela só conseguia ver os limites do espaço que Kuruk 

preenchia. Lembrava a forma como o cadáver de Jianzhu pareceu 

diminuir de tamanho depois que a vida deixou seu corpo. A morte e o 

tempo tornavam todos pequenos, reduzidos a trivialidades. Ela não tinha 

dúvida que seu sucesso iria olhar para ela com desconfiança, se 

perguntando por que todos teriam dito que essa tal de Kyoshi era 

considerada gigante. 

— Fico feliz por finalmente ter te alcançado, Avatar Kuruk — ela 

disse, e falava sério. 

Os ombros dele tensionaram. E então se acalmaram. Ela não tinha 

considerado que ele talvez precisasse dessa conexão tanto quanto ela, se 

é que uma vida passada poderia precisar de algo. 

— Tem mais uma coisa que preciso te contar. — Kuruk de repente 

parecia relutante, uma mudança de pensamento tomando controle dele. 

— Mas não sei se realmente valerá à pena. Não quero te causar mais dor. 



Kyoshi leu a expressão sombria dele e percebeu outra falha de 

caráter de Kuruk. Com exceção de dominar adversários, talvez, ele não 

aguentava ver outras pessoas se machucando. 

— Pode mostrar. 

Kuruk suspirou. 

— Venha comigo. 

 

 

 

Eles andaram lado a lado. A irrealidade da distância e do chão 

sólido fluía em benefício deles. Alguns passos os levaram para fora do 

campo e horizonte adentro, como se estivessem virando o mundo abaixo 

deles com os próprios pés. 

Ela esqueceu de observar a jornada e absorver o esplendor do 

Mundo Espiritual. Quando se lembrou de procurar pelas paisagens 

gloriosas e criaturas tagarelas pintadas por Kelsang, eles haviam chegado 

ao destino. 

Haviam ido de pesadelo a pesadelo. Kuruk e Kyoshi estavam 

sobre a ponta de um pântano seco e morto. Árvores que precisavam que 

suas raízes ficassem imersas em líquido haviam secado até o talo. O chão 

de lodo do vale havia secado até uma lama poeirenta. 



Ela tinha uma ideia de para onde a água teria ido. Uma grande 

fenda cortava a terra, dividindo a extensão do pântano. A fenda começava 

pequena e aumentava para longe de seus pés como o começo de um 

cânion no meio do deserto. Suas profundezas estavam repletas da mesma 

cor selvagem, devastadora e impensável em que Kyoshi havia ameaçado 

afundar ela mesma e Kuruk. 

O criador da fissura tinha ficado onde eles estavam agora, o ponto 

de origem marcado como uma explosão de raiva. 

— Yun fez isso? 

— Sim. O Mundo espiritual reage de acordo com nossas emoções. 

As feridas trazidas a esse lugar assumem características físicas. Ao 

contrário da fratura que você criou, essa não vai se fechar. Seu amigo a 

está mantendo aberta e alimentando-a ao se apegar à raiva dele. 

Kyoshi assentiu. 

— Eu sei. Yun não está pensando direito por causa da influência 

do Chefe Vagalume. 

— Não. Você se segurou a essa desculpa por tempo demais. — 

Kuruk foi gentil, mas inquebrável. — O que eu precisava te dizer é que 

espíritos podem possuir um corpo humano, e podem até se fundir com 

uma pessoa para dar novas formas a elas. Mas não podem assumir os 

pensamentos das pessoas. Yun tem controle total sobre suas ações. Ele 

teve o tempo todo. 



— Ah — Kyoshi disse. Ela vacilou sobre seus pés. — Ah. — Se 

Kuruk estava certo sobre Yun, Zoryu também estava. 

— Sinto muito, garota — disse Kuruk. — Queria que não fosse 

assim. 

O céu, um claro brilho azul, começou a espiralar em torno dela. 

Nuvens se formaram com o único propósito de marcar a espiral dela. 

Kuruk olhou para cima com uma expressão desapontada. “Poxa. Parece 

chuva. Vamos ter que terminar o passeio.” 

Kyoshi tentou falar, mas sua boca foi inundada por água salgada. 

Ela escorreu por seu queixo e sujou suas roupas. Ela queria se despedir 

de Kuruk, mas sua garganta estava coberta de água do mar. 

Alguém a virou de lado, e o resto da água saiu de seu corpo. Ela 

sentiu o deque de madeira do “Sorriso de Sulan” pressionando contra sua 

bochecha. O Capitão Joonho e seu time a cercaram, franzindo o cenho 

em preocupação. Seria má sorte de o Avatar morresse a bordo de seu 

navio, mesmo uma idiota nascida na Terra. 

Enquanto jazia ali, Kyoshi pôde sentir o presente que Kuruk havia 

lhe dado. A batalha entre o Avatar anterior e o Chefe Vagalume havia 

deixado cicatrizes em ambas as partes, marcas tão profundas que seriam 

permanentes.  

Ela e Yun eram os herdeiros desse legado. Ela sabia onde ele 

estava. Era uma presença fraca, tremendo à distância, mas tinha uma 

direção. Ela sabia que se se o buscasse, se estendesse a energia de seu 



espírito, poderia segui-lo até sua localização. Ele provavelmente a havia 

rastreado pela Nação do Fogo usando o mesmo método. Eles eram os 

faróis um do outro, duas tochas na escuridão. 

E ele havia usado aquela conexão de novo e de novo, para fazê-la 

sofrer. 

Kyoshi fungou e se arrependeu imediatamente. Ela limpou o a 

sensação de sal de seu nariz. 

— Achei que tinha dito pra vocês não virem atrás de mim — ela 

disse ao Capitão Joonho. Vários marinheiros estavam tão molhados 

quanto ela. Os nadadores mais fortes deviam tê-la pescado. 

Joonho assentiu solenemente. 

— Você disse. Mas era obviamente uma ordem estúpida e nunca 

iríamos obedecê-la. 

Ah, se o mundo tivesse mais pessoas com bom-senso como o 

capitão e sua tripulação. Ela deixou sua cabeça bater de volta no deque e 

fechou os olhos. 

— Como você ousa desafiar seu Avatar? — ela murmurou.  

  



, Yun repassou as 

checagens que o Sifu Amak lhe havia ensinado a performar depois de 

entrar em contato com toxinas potencialmente mortíferas. Não havia 

nenhuma queimação ou dormência em seu estômago ou em sua pele. 

Nenhum formigamento em seus lábios. Sua visão estava tão clara quanto 

sempre fora. Ele ergueu a mão e esticou os dedos; eles estavam firmes. 

Nenhum efeito. Talvez ele tivesse tomado toxinas o suficiente em 

sua vida ao ponto de ficar imune. Se houvessem sinais que apareciam 



quando um espírito passava por uma pessoa, estavam mascarados por sua 

própria carne. Ele não conseguia discernir se o Chefe Vagalume estava 

destruído, dissipado ou vivo em algum lugar dentro dele. Ele não se 

importava.  

Estava mais curioso com o que o havia levado a agir assim. Talvez 

fosse o puro desprezo por seu inimigo. Jianzhu muitas vezes havia dito a 

ele para evitar sentir desprezo em suas tarefas políticas. Fazia você agir 

de forma irracional, cegava você para seus próprios ganhos. 

Jianzhu. 

Yun olhou em volta, para suas mãos e quadris. Ele decidiu, de 

forma bem lógica e por iniciativa própria, que deveria começar a cavar. 

Diretamente para baixo. 

Ele caiu de joelhos e enterrou os dedos no solo úmido, dividindo 

a terra. Ele jogou pedaços de terra — terra espiritual? — para longe de 

seu caminho, arrancando as raízes restantes que se entrelaçavam pelo 

caminho. Arrancou trama fibrosa, seiva escorrendo para dentro das linhas 

de suas mãos. Forçando seu caminho pela camada de vegetação, ele 

encontrou uma argila mais escura. Foi mais fundo.  

Ele cavou como um animal, não como toupeiras-texugo com sua 

dominação, mas como malignas e violentas feras baixas que nunca 

haviam visto a luz do dia, criaturas que botava larvas e se tornavam 

gordas e pulsantes e brilhantes na escuridão. Ele arremessou pedaços e 

restos atrás de si, por cima de sua cabeça, por mais que não importasse 



mais em que direção estava o lado de cima. Ele foi mais e mais fundo, 

mais e mais escuro, até que o único som na escuridão fosse sua própria 

respiração, suas exalações quentes e presas contra sua pele. 

 

 

 

Yun acordou de barriga para cima. Ele teve que separar suas 

pálpebras com os dedos, de tão coladas que estavam pelas lágrimas secas 

e os sedimentos. Ele teve sorte. Se tivesse desmaiado sob o céu com elas 

abertas, o sol o teria cegado permanentemente. 

A outra parte de seu corpo que o preocupava eram as unhas. Elas 

deviam estar cortadas, destruídas, gastas até a pele. Ele havia cavado 

tanto solo e pedra com mãos que não eram feitas para isso. Mas elas 

estavam bem. Sujas, sim. Kyoshi com certeza lhe daria uma bronca 

depois. Ela odiava quando ele cutucava a sujeira debaixo das unhas 

distraidamente durante o dia. 

— Existe uma coisa chamada sabão! — ele gritou, imitando o tom 

angustiado da amiga. 

Sua voz foi rebatida pelas paredes estriadas de um barranco. O 

escoamento que o havia cavado tinha ido embora. Nada crescia ali. 

“Eu... talvez esteja morrendo de sede,” ele pensou consigo 

mesmo. 



Yun se moveu para longe do caminho que a chuva teria tomado, 

se houvesse alguma. A terra era tão estéril e desprovida de sinais de 

animais que ele se perguntou se ainda estava no Mundo Espiritual, 

condenado a vagar por um deserto, até que a terra se moveu para revelar 

uma cidade abaixo dele.  

Ele caminhou com cuidado pelo caminho rochoso da encosta, se 

curvando e mancando até se lembrar que não estava machucado, apenas 

cansado. E talvez louco. Não tinha como aquilo que aconteceu entre ele 

e o espírito ser real, tinha? O Mundo Espiritual era tanto um estado 

mental quanto um lugar, de acordo com alguns estudiosos.  

O vilarejo tinha marcas de construções baratas e rápidas, o tipo 

de cidade construída para explorar as oportunidades e as pessoas da 

mesma forma. Ele conseguia dizer com apenas alguns poucos passos que 

a maior parte das construções não duraria mais que alguns anos. Yun 

manteve a boca fechada apesar de ser o centro das atenções de olhares 

duros dos aldeões nos arredores. Invadir o lugar e gritar “ei, que lugar é 

esse? Onde estou?” era um convite para o problema. 

Mas por mais que tentasse, ele perdeu o cuidado e a postura 

quando viu. O poço no centro da praça. Correu até ele, tropeçando nos 

próprios pés, animado como um animal de estimação retornando a seu 

mestre. 

Um homem muito grande sentado na varanda de um dos edifícios 

mais próximos o viu e se levantou lentamente. Ele caminhou até lá, 



colocando-se firmemente no caminho de Yun. Uma clave pesada se 

balançava em seu cinto. Yun diminuiu o passo até parar. 

— Esse poço é do Governador Tuo — disse o guarda. — Se tiver 

as credenciais, pode beber. — Ele balançou as plaquinhas de madeira 

cravadas que se penduravam em uma corda ao redor de seu pescoço. 

Ele tinha um toque de sotaque Xishaanês nas palavras 

proparoxítonas. O que significava que Yun não estava longe de onde 

havia deixado o mundo humano, arrastado para a caverna pelo Chefe 

Vagalume. Essa cidade devia ter sido construída como parte de uma nova 

operação de mineração, seus cidadãos formando uma força de trabalho 

vinda de longe. 

Ele se perguntou quantos dos aldeões sabiam que podiam ver seus 

futuros ao longo da encosta da montanha. Era só olhar para as ruínas 

abandonadas aonde Jianzhu havia levado ele e Kyoshi. Uma vez que os 

caminhos de minérios se esgotassem, o dinheiro iria junto. Os 

trabalhadores seriam descartados assim como as carcaças de suas casas. 

Sem mais utilidade para ninguém. 

Yun fincou os calcanhares na poeira. Por sua dominação de terra, 

ele conseguia sentir a forma do poço. A medição lhe disse que havia sido 

escavado num passado distante, provavelmente um século antes que 

qualquer humano percebesse que havia um córrego a ser extraído das 

montanhas. 



— O Governador Tuo colocou aquela água na terra? Ele cavou o 

poço sozinho? — A língua de Yun roçou seus lábios. Era difícil para as 

paredes de sua garganta se separarem. A pior parte era que ele conhecia 

Tuo, e o governador aproveitador era exatamente o tipo de homem que 

negaria uma bebida a alguém desse jeito. 

A mão do guarda se moveu para seu bastão. 

— Olha — disse Yun — Me deixe beber um pouco d’água e vou 

garantir que você seja recompensado além de... — A frase morreu com 

um engasgo. Ele estava fraco demais para oferecer ao homem uma 

fortuna além de seus sonhos mais elaborados. Ocorreu a ele que ele não 

tinha mais uma fortuna para dar. Havia uma grande quantia na mansão 

em Yokoya e ele não era dono de nenhuma parte dela. 

— Tente uma das lojas — disse o guarda. Ele sacou a arma e 

apontou para o canto da praça. — Eles podem te dar água se quiserem. 

Mas esse aqui é o poço do governador. 

Tudo bem. Tudo bem. A primeira loja naquela direção era uma 

casa de chá, pelo que ele podia dizer. Só mais um passo adicionado no 

caminho de seu destino. Sem motivo para desespero ainda. 

Yun mancou na direção do prédio cuja chaminé enviava lufadas 

de fumaça branca amigável no ar, indicando que um fogão estava aceso, 

esquentando água para o chá. A entrada era do outro lado. Ele navegou 

pelo beco usando as paredes como suporte, comprimindo a mão contra a 



textura dos tijolos, e chegou só até a metade do caminho antes de cair no 

chão. 

“Agora essa é uma sensação familiar,” ele pensou, suas costas 

apoiadas no lado de fora do prédio em que ele queria estar dentro. Assim 

como nos velhos tempos de Makapu, bisbilhotando a as de aula. Seus 

dentes batiam. Ele não tinha percebido com quanto frio estava.  

Sua cabeça se abaixou mais. Seus pensamentos se dirigiram a 

Kyoshi mais uma vez. Ele podia sentir o calor dela contra seu flanco 

como se ela estivesse ao lado dele. Mas ela não estava. Ela estava em 

Taihua, o grupo errado de montanhas, do outro lado do Reino da Terra. 

Yun piscou para se acordar do sono que ameaçava dominá-lo para 

sempre. Como ele sabia que Kyoshi estava em Taihua? 

Ele tentou alcançá-la de novo. A distância entre os dois através 

do mundo físico não importava agora. Ele tinha certeza agora. O espírito 

dela era um farol, um sinal luminoso na escuridão. Estável. 

Reconfortante. Único. Era tudo que ele queria. 

Ele se puxou de volta a seu próprio lugar no mundo, 

envergonhado. “É claro que o espírito dela se destaca entre os outros. Ela 

é o Avatar.” 

Ele estava seco e desgastado demais para chorar. Aqui, entre os 

humanos, a terra não se balançava automaticamente de acordo com as 

emoções dele. Não havia lugar para onde a dor pudesse ir, nenhum 

reflexo de seu sofrimento. Mais uma onda de luto o engoliu, e ele só 



conseguia se segurar em seus arredores, sem força, tentando não se 

afogar. 

— Ah, qual é? — um homem gritou alto o suficiente para balançar 

o papel cobrindo uma janela sobre a cabeça de Yun. — Você vai cortar 

uma semana de pagamento por um dia que eu faltei? 

— Você deveria agradecer por não ter sido demitido — alguém 

respondeu calmamente, provavelmente o dono da casa de chá. — Se 

perde o turno, não é pago. O quão difícil é aparecer quando você deve? 

— É porque você insiste em usar seu calendário estúpido! — disse 

o primeiro. — O dia seis mil vinte sei-lá-quanto da Era de Yun? O que 

você é, um mimadinho do Anel Superior que dorme com um quadro dos 

Avatares debaixo do travesseiro? Não vai deixar esse lugar mais chique! 

Yun congelou ao ouvir seu próprio nome. Ele estava se referindo 

ao calendário do Avatar. Seis mil e vinte e poucos dias de sua era 

significavam que Yun estivera presto no Mundo Espiritual por cerca de 

uma semana. 

— Não me surpreende que você não seja um devoto maior — o 

dono respondeu a seu funcionário rebelde. — O Avatar não salvou seu 

traseiro da malvada rainha pirata? 

— Espera, o quê? — uma mulher perguntou. Botas bateram no 

chão como se ela as tivesse tirado de uma cadeira para ajeitar a postura 

com interesse. — Eu nunca ouvi falar nisso. Você era um dos reféns da 

Tagaka? 



— O Gow aqui era originalmente da Vila Lansou do outro lado 

das montanhas — disse o dono. — Ele foi arrancado de lá como uma 

moeda de ouro caída na rua. Levado embora como um porco-galinha 

roubado. 

— Ah, droga — disse o outro homem. — Você conta a história 

com mais frequência do que eu. — Ele parecia ver a experiência toda 

como algo vergonhoso em vez de angustiante, como se tivesse tropeçado 

numa pilha de estrume. 

Yun comprimiu os olhos. Ele havia recebido uma última parcela 

de sorte. Invocou sua energia para se colocar de pé, sem certeza de ser 

capaz de fazer isso de novo. 

Não havia porta, apenas uma entrada vazia com uma cortina presa 

pelo lado. Ao entrar, Yun bateu na estrutura de madeira para chamar a 

atenção das pessoas lá dentro. 

— Perdão por perturbar — ele disse. 

Ele já tinha visto estabelecimentos melhores, por assim dizer. O 

interior era mobiliado com carretéis de cordas como mesas. Os bancos 

eram caixas de suprimentos viradas. O dono, um homem corpulento com 

olhos pesados e braços peludos, estava limpando copos usados, 

evidentemente a única limpeza que eles recebiam na vida. 

Seu olhar foi direto para o peito de Yun, onde não havia nenhuma 

identificação. 

— O que você quer? 



— Eu poderia usar um pouco de água. Por favor.  

Ele ouviu uma risada vindo da mulher sentada na mesa. Ela tinha 

cabelos ondulados presos perto da nuca e um rosto redondo e liso. Suas 

botas estavam sujas com lama seca, mas só até os tornozelos. Ela deveria 

ser uma gerente de turnos nas minas. Um trabalhador qualquer estaria 

sujo da cabeça aos pés, e não estaria numa casa de chá no meio do dia. 

Yun fez o melhor para não encarar a tigela fumegante na frente dela, ou 

as longas folhas úmidas que espiavam pelas bordas de seu gaiwan de 

cerâmica. 

— Você tem dinheiro? — perguntou o dono. 

— Não tenho. — Seus bolsos estavam vazios. E depois de cavar 

seu caminho até o mundo mortal, as vestes um dia chiques de Yun não 

eram mais capazes de convencer qualquer pessoa de que ele era rico.  

— Então saia. — O dono disse aquilo com tão pouca maldade que 

soava como um “boa tarde” agradável. 

Yun esperava essa resposta, mas tinha um último contra-ataque 

desesperado. 

— Eu não pude deixar de ouvir sua conversa sobre o Avatar. 

Você, alguém que obviamente respeita o mestre de todos os quatro 

elementos. — Ele se curvou ligeiramente antes de se virar para Gow. — 

E você, senhor, que o Avatar resgatou do perigo. 

Gow era mais magro de corpo e rosto que seu chefe, e tinha o 

costume de mudar o peso de um lado para o outro sobre seus pés. 



— Sim? — ele perguntou, em defensiva, suas feições se esticando 

ainda mais pela suspeita. — O que tem? 

— Eu sei que é difícil de acreditar — disse Yun. — Mas eu sou 

o... — Ele hesitou. Uma era passou em silêncio, a quase-mentira presa e 

seus lábios. — Eu sou Yun. O homem a quem seu calendário se refere. 

Eu liderei o resgate nos mares do sul. — Ele deu um momento para a 

informação se encaixar. — Agora, peço de novo, posso por favor beber 

um pouco de água? 

Talvez ele tivesse sido levado a sério se não tivesse hesitado sobre 

sua identidade. Talvez não tivesse feito diferença. Os olhos de aparência 

sonolenta do dono se acenderam com divertimento, não com reverência. 

— Não sei — ele disse, virando a cabeça para Yun. — Gow, esse 

parece seu salvador? 

Gow estreitou o olhar. 

— Os marinheiros que nos pegaram no iceberg eram da Marinha 

do Fogo.  

— Sim, mas eu... Veja, é... — A mão de Yun foi para sua testa. 

Ele não conseguia pensar numa forma rápida de explicar as 

complexidades e logísticas de transportar mais de mil aldeões 

sequestrados do Reino da Terra. 

O dono se aproveitou de sua perda de palavras para ir até o fogão 

e colocar uma nova tigela de ferro sobre ele. Pela maneira pesada com 

que ela se encaixou, deia estar cheia.  



— Vou te dizer uma coisa. — falou o homem. — Você pode ter 

toda a água que quiser, desde que fique bem aí. — Ele bateu na tigela 

com as juntas dos dedos. — Aqui. Uma bebida por minha conta. 

O queixo de Yun caiu. 

— Você... O quê? 

— Você é do Reino da Terra. Então, se for quem diz que é, não 

vai ser um problema dominar água para ter um pouco de refrescância em 

sua boca.  

— Parece justo — disse a chefe das minas, rindo de forma 

maldosa. Ela tomou um gole deliberadamente longo e barulhento de sua 

próxima xícara. 

Por mais que Gow tivesse se irritado com seu chefe momentos 

antes, ele também via o silêncio chocado de Yun como uma piada. 

— Vamos, mestre dos elementos! — ele disparou. — Não está 

com sede? 

 

 

 

Houve um apito nas orelhas de Yun. Foi como se ele tivesse se 

aproximado demais de uma bomba, passado tempo demais vendo o pavio 

queimar até o final, e agora estivesse observando o resultado vivo da 

explosão. 



— Você está me pedindo para provar que sou o Avatar, — ele 

murmurou secamente, — por um gole d’água. 

 

 

 

Não havia mais nada. Nada mais restava em Yun. Ele não tinha 

mais nada a dar. Ele ergueu um dedo trêmulo. 

— Eu arrisquei minha vida por você — ele disse, apontando para 

Gow. — Arrisquei a minha vida pra salvar a sua. Você não estaria aqui 

agora se não fosse por mim. — Os olhos de Gow ficaram selvagens. Ele 

tentou protestar, mas algo impediu as palavras de saírem de sua garganta. 

O dono e a chefe da mina pareciam prestes a rir da cara dele por ter sido 

exposto, mas Yun manteve os olhares deles fixos. — E vocês dois. Vocês 

não podiam só... Não podiam só me ajudar. 

— Espera aí — disse a mulher, repentinamente reparando no 

penhasco do outro lado da porta que haviam aberto. Ela empurrou a 

cadeira para trás, balançando a mesa. A xícara dela tombou, derramando 

seu conteúdo no chão. — Você pode... Pode ficar com o meu. Pode ficar 

com o que sobrou. — Ela agarrou desajeitadamente a caneca de onde 

vinha bebendo mas só conseguiu pegar a tampa, não o recipiente. — 

Pegue! Pegue! 

Era tarde demais pra isso. 



— Eu dediquei minha vida a pessoas como vocês — disse Yun. 

Ele não conseguia dizer se estava rindo, chorando ou emitindo sons 

animalescos de fúria. O dialeto humano estava em algum lugar ali no 

meio. — Eu queria que vocês tivessem sucesso. Queria que 

prosperassem. Tentei tanto. 

Um barulho ecoou atrás dele. Ele viu o dono da casa de chá fugir 

pelos fundos da loja. Yun ergueu a mão no ar e uma fileira de copos sujos 

de cerâmica formou um chicote, apertando-se em uma ponta perfurante. 

Eles atacaram a parte de trás das pernas do homem, levando-o ao chão 

com uma pancada nojenta. 

Apagado. Yun teria que acordá-lo em algum momento. Ele se 

virou para Gow e a chefe da mina, que tremiam em seus lugares, 

paralisados pelo medo. Ele observou-os se desfazer, tentando definir se 

gostava daquilo ou não. 

Ele decidiu que não importava. Esticou-se na direção de Gow, 

trocando um sorriso conspiratório com o homem, e fechou a cortina por 

dentro. 

 

 

 



Yun bebeu a água parada e sulforosa de um balde robusto. Ela 

escorreu por seu peito, caindo no chão em frente ao poço da cidade. Era 

a melhor bebida que ele já havia tomado. 

Ele jogou um pouco no rosto do guarda do poço também. 

Diferente de algumas pessoas, ele dividia suas recompensas.  

— O que acha da água do governador? — ele perguntou. O 

líquido bateu conta os olhos vítreos e imóveis do cadáver e se acumulou 

em sua boca. 

Ao redor dele, a cidade estava em silêncio. Todos que podiam 

correr, o haviam feito. Ele teria que aprender a controlar suas energias 

em algum momento se não quisesse pessoas fugindo dele à primeira 

vista. 

Yun puxou outro balde e o virou sobre sua cabeça, repetindo o 

processo até que não houvesse mais traços de sangue vermelho. Ele jogou 

o recipiente de madeira para o lado e ouviu seu barulho vazio. 

“Viu, Kyoshi?” ele pensou. “Posso me banhar sem água quente. 

Não tem problema.” 

A presença de sua amiga se iluminava para dele do outro lado do 

mundo. Por mais que não tivesse certeza dos detalhes, ele estava 

convencido de que havia uma conexão permanente entre o espírito que o 

possuiu e o Avatar. Kyoshi era Kuruk. E ele era... Ele era quem ele era. 

— Bom, — ele disse em voz alta para ninguém, — parece que fui 

demitido. 



Talvez fosse melhor assim. Ele precisaria de tempo livre, porque 

tinha uma longa lista de coisas para fazer. Muitos negócios pessoais para 

resolve. E, no topo da lista, deveria prestar suas condolências a Jianzhu. 

Cheio de propósito, Yun desceu a estrada, assoviando pelo 

caminho.  

  



sido uma cidade rica. Mas agora, sem a 

presença de Jianzhu, as perspectivas pareciam piores do que Kyoshi se 

lembrava de quando criança. Os fantasmas dos sábios que haviam 

sucumbido ali levariam um bom tempo para renunciar seus direitos sobre 

os deques cheios de fungos, campos rochosos e as casas esparsas e 

destruídas pelo tempo. 

Um mês havia passado desde a “vitória” de Zoryu. Kyoshi andava 

lentamente pela cidade, passando por seu próprio passado. O enjoo em 

seu estômago dizia que ela tinha se enganado quando disse que seus laços 



com Yokoya tinham se rompido com a morte de Kelsang. Ela era sempre 

seria dessa vila. Só o lar podia fazer você se sentir assim. 

Ela passou por um dos troncos fincados na terra em uma tentativa 

de agradar espíritos e balançou a cabeça. Talvez alguns dos que haviam 

habitado a península fossem gentis e ficassem satisfeitos pelas estacas no 

chão. Não estava fora de questão. Os espíritos, como ela vinha 

aprendendo, eram sujeitos às variações e complexidades dos seres 

humanos. Havia os terríveis, os irracionais, os cruéis, os inofensivos, os 

que falariam com você e os que te fariam adivinhar seus caprichos como 

um servo se arrastando em frente a um mestre silencioso e sorridente. 

Um movimento chamou sua atenção, crianças correndo de canto 

a canto. Elas espiavam por detrás de portas e cantos de casas, sussurrando 

umas com as outras. Ela não usava maquiagem. Eles eram apenas rudes 

como crianças eram, espiando uma estranha. 

Os adultos lhe deram acenos de cabeça superficiais enquanto 

continuavam varrendo, para sempre varrendo. Empurrar a sujeira de um 

lugar pro outro era um problema e uma obrigação compartilhada pelos 

mais baixos de todas as nações. Ela não tinha dúvidas de que, se visitasse 

um dos polos na distância, encontraria os plebeus fazendo o mesmo com 

a neve, empurrando montes dela de uma vila para outra. 

Foi uma pequena gentileza o fato de não ter encontrado Aoma ou 

qualquer outro de seu grupo. E então ela se lembrou do motivo. Estava 

no meio de um dia de trabalho. Os aldeões com sua idade estariam arando 



os campos, enfiados entre os sulcos ou em alto mar para a pesca do dia. 

Ela, o exaltado Avatar, havia descido de embarcação agradável 

pertencente à família real da Nação do Fogo. Não havia sentido naquilo, 

na forma como o mundo espalhava vidas pelo vento como palha, para 

pousarem tão longe. 

Ela deixou a vila e se aprofundou nas seções de terra de pousio. 

O caminho fazia uma curva aguda na encosta do morro, e ela se preparou 

para o que estava para ver. 

A mansão do Avatar, em todo seu desalinhamento. 

Encarar os resultados de sua própria negligência foi difícil. Fez 

com que ela se perguntasse se algum dia poderia se dizer uma pessoa 

organizada de novo. As cores um dia vibrantes das paredes precisavam 

desesperadamente de uma camada de tinta. A portaria do sul estava vazia, 

e alguns dos suportes de metal de suas portas pesadas estavam 

começando a enferrujar. A grama estava alta demais e cheia de ervas-

daninhas. 

Era um testamento da quantidade de esforço necessária para 

manter um casarão tão grande em ordem, para lutar contra as investidas 

do tempo e do declínio. Era preciso tanta energia para se manter 

congelado em um estado eterno, sem mudança. Quando você desistia, 

desviava sua atenção por um único segundo, o colapso era mais severo 

do que você esperava. 



Kyoshi empurrou os portões, o rangido do metal anunciando sua 

presença. O jardim havia prosperado e morrido em quantidades iguais, 

alguns pedaços dominando outros. O equilíbrio havia se perdido, ou 

talvez tivesse sido restaurado de uma forma que desagradava humanos. 

Tentáculos finos de vinhas se enrolavam nas esculturas externas e tinham 

fincado raízes nas areias do labirinto de meditação. Ervas robustas 

haviam substituído as flores preciosas e efêmeras. 

Havia uma mensagem para ela, escrita com pedrinhas no chão. 

Estou lá dentro. 

Mesmo com a casa na condição atual, deveria ter havido alguém 

para recebê-la. Os corredores pareciam totalmente abandonados. Os 

passos de Kyoshi ecoaram e rangeram sobre o chão de madeira conforme 

ela checava as seções da mansão, uma de cada vez. Ela encontrou o que 

procuravam na sala de jantar. 

Yun estava sentado na ponta de uma longa mesa com um pequeno 

conjunto de louças em sua frente. Ele comia calmamente um prato 

bolinhos. A Tia Mui estava em pé atrás dele, prestando atenção, com 

lágrimas nos olhos. 

Era como a festa no jardim de novo. O primeiro pensamento de 

Kyoshi foi separar a refém de seu captor, liberar Mui de quaisquer laços 

em que Yun a mantinha presta e levá-la para segurança. Mas antes que 

pudesse, Mui soltou um soluço e saltou na direção dela. 



Ela colidiu com Kyoshi e envolveu seus braços curtos em volta 

das costas dela, o mais longe que podia alcançar. 

— Minha garota, minha garota! –- ela disse, chorando de 

felicidade. — Finalmente, minha garota e meu garoto estão de volta ao 

lar! 

Kyoshi encarou Yun sobre a cabeça da Tia Mui. Ele encontrou o 

olhar dela e bebericou seu chá. 

— Essa casa vai ser um lar de novo! — Mui soluçou, suas 

lágrimas formando uma poça nas vestes de Kyoshi. — Vamos limpar os 

quartos. Vamos trazer as visitas de volta. Vocês dois, vocês eram o 

coração desse lugar. E agora estão juntos de novo. Tudo vai voltar a ser 

como era. 

— Sim, Tia — disse Kyoshi, sem desviar os olhos de Yun. Ela 

deu um aperto gentil na mulher mais velha e deu tapinhas em suas costas. 

— Tudo vai ficar bem de agora em diante. Eu prometo. 

Yun sorriu. “Mentindo para nossos anciãos agora, é? Que 

baixaria.” 

— Tia — ele disse. — Deveríamos ter um grande jantar hoje à 

noite para dar as boas-vindas à Kyoshi. 

— Sim! — Os olhos de Mui brilharam de felicidade — É claro! 

Vou precisar fazer algumas compras na cidade. O que você gostaria de 

comer, querida? 



— Cogumelos de caule narigudo — disse Kyoshi firmemente. 

Mui iria procurar por Yokoya de cabo a rabo até perceber que não 

conseguiria encontrá-los. O pedido fútil iria ganhar algum tempo para 

Kyoshi. 

Mui assentiu, destemida. Ela correu para fora da sala de jantar, 

parou na porta para dar uma última olhada emocionada a suas crianças, e 

então desapareceu pelo corredor. 

Yun deu tempo o suficiente para a Tia Mui deixar a mansão antes 

de falar. 

— Ela vai ficar fora por um bom tempo. E deu o dia de folga para 

o resto dos funcionários. A casa deve estar vazia. — Ele colocou o último 

bolinho na boca e abaixou os hashis, mastigando em contemplação. — 

Se tem uma coisa que eu senti falta nesse lugar, foi a comida da Tia. 

Então, o que você tem feito durante as últimas semanas? Dominou o 

Estado Avatar? Ou alguma outra técnica secreta que queria usar contra 

mim? 

— Eu estive aprendendo cura. Minha professora diz que sou a 

estudante mais rápida que ela já viu. 

— Você veio olhar meu braço, então? — Ele mexeu o ombro que 

Hei-Ran havia ferido. Provavelmente era o motivo pelo qual ele não tinha 

chamado atenção até agora, e tinha se curado o suficiente para não causar 

mais incômodo. — Vai tentar fazer eu me sentir melhor? 

Agora, pelo que parecia, os dois estavam prontos. 



— Não, Yun — disse Kyoshi. — Estou aqui pra acabar com você. 

Yun se inclinou sobre a mesa, o queixo sobre a mão, interessado 

naquele novo desenvolvimento. 

— Você não pode mostrar o rosto em público de novo — Kyoshi 

continuou. — Zoryu conseguiu manter o dano que você causou à Nação 

do Fogo, mas se você reaparecesse agora, o país todo iria cair aos 

pedaços. 

— E daí? Eu não me importo mais com isso. E a melhor parte é 

que eu não preciso. Eu costumava ter que negociar, fazer acordos, me 

curvar pra frente e pra trás pra deixar as pessoas felizes, mas aqueles dias 

acabaram. Sabe o que eu passei as últimas semanas fazendo enquanto me 

recuperava do meu ferimento? Pensei em todos os mentirosos e 

trapaceiros que encontrei ao longo das Quatro Nações que beijaram meus 

pés quando eu era o Avatar. — Um pensamento feliz cruzou sua mente e 

ele sorriu. — E percebi que podia matar todos eles. Sem exagero. Com 

tempo suficiente, acho que poderia realmente matar todos eles. Conheço 

seus nomes. Sei como são conectados. E, mais importante, sei por que 

mereceriam. 

Kyoshi tinha tido esperança de que conseguiria botar juízo na 

cabeça de Yun. Ela havia torcido para que sua fúria tivesse se acalmado 

ao deixar a Nação do Fogo e que ele poderia vir com ela em silêncio. Mas 

estava claro agora. O surto de Yun nunca iria acabar com Jianzhu e Hei-

Ran e Lu. Aos olhos dele, o mundo todo o havia injustiçado. Ele não 



estava tentando equilibrar a balança com suas matanças. Estava tentando 

destruí-la por completo. 

— Yun — disse Kyoshi. — Você não vai a lugar nenhum. 

— Oh? O que você vai fazer? Me mandar pras prisões em Laogai? 

Me prender debaixo da casa em uma cela, como Jianzhu fez com Xu Ping 

An? — Então ele sabia sobre aquilo — Eu não quero lutar com você, 

Kyoshi. Mas você não está me deixando com muita escolha aqui. 

Saber a verdade, que Yun não estava sendo controlado por um 

espírito, que esse era ele mesmo, era tão doloroso quanto Kuruk havia 

alertado. Falar com Yun era como arrancar farpas. Pequenos pedaços de 

sua carne estavam se desafazendo com cada palavra, sem possibilidade 

de recuperação. Mas tinha que ser feito. 

Kyoshi puxou seus leques. 

— Eu não disse que você tinha escolha. 

As sobrancelhas dele se ergueram, como se só agora ele a 

estivesse vendo pela primeira vez. Sua amiga tinha sido possuída por um 

espírito. Yun se levantou da cadeira e bateu nas próprias pernas. 

— Tudo bem, Kyoshi. Vamos ver como vai ser isso. 

Ele moveu o cotovelo, como um verdureiro jogando uma maçã 

para o alto, e uma coluna quadrada de pedra se ergueu no chão da sala de 

jantar, destruindo a madeira e virando a mesa pesada para o lado. Ela 

alcançou o telhado antes de parar. 



Kyoshi não se moveu ou hesitou. O ataque não tinha sido 

direcionado a ela. Ele só estava preparando o tabuleiro, trazendo terra 

que os dois podiam usar. 

A pedra tinha se enfiado na casa exatamente no meio entre ela e 

Yun. Ele se curvou para o lado, seu sorriso servindo de cumprimento e 

sinal. “Aqui. Justo pra nós dois. Vá em frente.” 

Como se um frenesi tivesse possuído os dois, eles começaram a 

arremessar balas do bloco, cortando pedras do tamanho de punhos e 

mandando-as rapidamente um contra o outro. Estavam mirando 

cegamente. Os projéteis de Yun atingiram a parede atrás dela. Ela se 

abaixava e girava, nunca abrindo mão de sua própria barragem. Yun a 

imitava em uma paródia violenta dos passos rodopiantes de dominação 

de ar, mantendo o lado oposto do pilar. A chuva violenta de pedras 

zumbia pelos ouvidos dela. 

Kyoshi terminou o desafio ao empurrar toda a coluna de pedra 

esburacada na direção de Yun. Ela cortou o salão de jantar facilmente, 

como um dedo abrindo um envelope, arrancando seu caminho para fora 

da própria mansão, deixando um caminho de céu e terra para trás. 

Kyoshi limpou a poeira com uma golfada de ar. Yun não estava 

mais na sala com ela. 

Havia três saídas que ele podia ter tomado. Ela escolheu a que 

levava à parte central da casa como seus vários quartos e corredores. 



Daria um campo de batalha mais interessante, então seria o que Yun 

preferiria. 

Kyoshi andou pelos caminhos de suas próprias memórias. As 

passagens da mansão se solidificaram, mudando de fantasmas para um 

terreno sólido. Ela sabia quais partes do piso rangiam. Ela se lembrava 

de quais curvas eram acentuadas. 

Um jato de terra explodiu de uma pintura próxima na parede, 

direcionado à sua cabeça. Ela o bloqueou com força bruta, erguendo os 

leques, reduzindo a pedra a poeira a um palmo de distância de seu rosto 

com pura força de vontade. 

— Que força! — ela ouviu Yun cantarolar. 

Ela seguiu a voz dele. Passou pelo tronco de onde um dia havia 

roubado um machado para abrir sua herança. A porta da cozinha, onde 

ela havia inadvertidamente revelado o primeiro sinal de que era o Avatar. 

A alcova de meditação de Kelsang. Era uma surra de seu passado. Eram 

os golpes que ela precisava levar. 

Kyoshi virou uma esquina e uma parede de tijolos se formou, 

bloqueando seu caminho. 

— Parada aí! — Yun exclamou por detrás dela — Você sabe que 

eu nunca gostei que você entrasse no meu quarto. 

— E eu nunca entrei — Kyoshi disse sem se virar. — Nem mesmo 

quando assumi a casa. 



— Obrigado. — Ele estava se aproximando por trás. — São as 

pequenas gentilezas que mais importam. 

Ela se virou e mandou um chute na direção dele, uma corrente de 

ar explodindo de seu pé, vendo o suficiente para arranhar o corredor do 

chão ao teto. Só depois de ouvir uma batida contra a parede ao fundo ela 

se permitiu olhar. A força de sua dominação de ar tinha mandado telas de 

papel e mesas de corredor para a outra ponta do corredor, esmagando-os 

em pedaços. Mas não Yun. 

— Eu estava me perguntando quando você traria os outros 

elementos pra luta — ele disse de algum lugar próximo. Ele conhecia a 

casa tão bem quanto ela, cada canto e esconderijo. Tinha sido dele antes 

de ser dela. 

Kyoshi se moveu para os fundos da casa, onde ficava a extensão 

do campo de treinando. Ela entrou no quintal vazio. Tinha cheiro de feno 

podre, o enchimento dos bonecos de treino embolorando pelo desuso. 

Muitos dos discos de argila para dominação de terra estavam espalhados, 

sozinhos, expostos ao frio e ao calor que os havia tingido de marrom para 

branco. 

Ela andou até o meio, exposta e vulnerável a ataques de todos os 

lados. 

— Yun. Posso te dizer uma coisa? 

— Claro — ele ecoou das paredes que a cercava, impossível de 

localizar. 



— É hora de superar. — Kyoshi abaixou as mãos. — Quer você 

me mate aqui hoje ou não, você vai ter que superar o que aconteceu. 

Yun emergiu de uma das alcovas. Uma sombra cobria seu rosto, 

esvaziando sua expressão. Uma onda de maldade, tão tangível quanto os 

elementos, emanava dele, a sensação errada e nauseante que ela havia 

sentido quando ele voltou ao mundo dos vivos pela primeira vez. 

— Superar? — ele rosnou. — Superar? — Ela havia tentado 

escolher as palavras que o ajudariam, mas havia colocado o dedo na 

ferida em vez disso. — Você tem coragem de dizer isso, depois de ter me 

ajudado a matar o Jianzhu? Você conseguiu exatamente o que queria, 

Kyoshi! 

Ela fechou os olhos e deixou o silêncio das emoções dele passar 

por ela. Era um teste para suas raízes. Quando os abriu novamente, estava 

firme. 

— E não me trouxe nenhuma paz. Foi errado terem mentido para 

você, Yun. Foi errado Jianzhu ter feito o que fez. Mas ele se foi. Qualquer 

for e raiva que você ainda tenha, você tem que viver com isso. Não pode 

jogar sobre mais ninguém. — Se o garoto que ela conhecida estivesse ali 

dentro em algum lugar, ele iria ouvir o que ela tinha a dizer em seguida. 

— Você não merece machucar mais pessoas pelo que sofreu, Yun. Você 

não merece me machucar. 

Yun pausou. Por um momento, Kyoshi pensou que tivesse 

conseguido atravessar as barreiras e correntes que prendiam seu amigo. 



Havia uma possibilidade de que ela tivesse invertido as chances e 

chegado até ele. 

Mas a confiança nascida de um lugar terrível ajeitou a postar dele.  

— Ah, Kyoshi. Você entendeu tudo errado. 

O movimento que ele fez com sua mão manchada de tinta 

lembrava a dominação de água de Tagaka, a rainha pirata. Uma onda de 

líquido tão alta quanto os ombros de Kyoshi a atingiu por trás, arrancando 

o ar de seus pulmões. 

No susto, ela se perguntou se Yun teria de alguma forma 

aprendido a dominar água. Ele teria finalmente descoberto uma brecha 

nas leis imutáveis do mundo? Haviam dois Avatares agora? Ou ele havia 

roubado uma parte de sua dominação, o elemento que ela mais havia 

ignorado por falta de experiência? Foi só quando o jato se solidificou, 

prendendo seus músculos como uma árvore pega em uma tempestade de 

gelo, que ela entendeu. 

Ele havia transformado o chão de pedra do quintal em líquido e o 

mandado direto para ela. Havia derretido a rocha sem calor. As 

habilidades de dominação de terra de Yun eram tão poderosas que ele 

podia tratar seu elemento nativo como água. 

Kyoshi foi golpeada por trás, presa no chão fortemente como um 

pato-tartaruga coberto pelo próprio casco. Ela não conseguia mover os 

braços e as pernas ou a cabeça. Yun se aproximou, evitando a linha direta 

da boca dela e quando possível sopro de dragão. 



— Não acredito que você achou que eu te machucaria — ele 

retirou gentilmente o leque fechado da mão direita dela. — Você, a única 

inocente em toda essa história! Eu nunca te machucaria, Kyoshi. Pelo 

amor de Yangchen, eu costumava ser tudo pra você! 

Ele largou a arma e ela se fincou no chão. 

— Eu sei o que está acontecendo — Yun continuou. — Seus 

deveres subiram à sua cabeça, não foi? Eu me lembro de como era 

carregar o peso das Quatro Nações em meus ombros. Jianzhu costumava 

compará-las a alunos inquietos numa sala de aula, precisando de um 

direcionamento correto de uma mão severa. — Ele pausou e riu. — Eu 

costumava acreditar que significava mostrar o caminho, liderar como 

exemplo. Agora entendo melhor. O mundo é uma criança que se recusa 

a ouvir, fazendo birra. Precisa de umas palmadas para aprender a ficar 

quieto. 

Yun arrancou o outro leque dela e jogou sobre seu ombro. Pelo 

leve balançar de sua cabeça, ele não estava apenas desarmando-a. Estava 

removendo as partes dela que o confundiam, tentando reduzi-la de volta 

ao que era familiar a ele, a garota serviçal. A Kyoshi em suas memórias 

não carregava artefatos de guerra consigo. 

Ele a teria imortalizado. Mas algumas feridas não podiam ser 

removidas. Yun franziu o cenho piamente quando viu a cicatriz em sua 

garganta, um sinal inegável da mudança. 



— Está vendo? É disso que estou falando. Olha o que você sofreu 

por conta do dever. — Ele cutucou a gola da armadura dela, balançando 

as correntes dentro das vestes. — Eles te forçaram a se esconder nessa 

casca. Transformaram você de uma garota gentil em um terror 

ambulante. Ser o Avatar é uma maldição. Olha como ela fez você me 

tratar, seu mais antigo e mais fiel amigo. 

— Me escute, Yun. — Kyoshi se viu impulsionada por um 

sentimento desconhecido, terrível e poderoso. 

Orgulho. Orgulho de si mesma. Orgulho de seu dever, não 

importava o quão grande e terrível e doentio ele fosse para ela. Apesar da 

oposição do homem e dos espíritos, essa era a Era de Kyoshi. Não haveria 

outra. 

— Eu uso essas roupas porque escolhi — ela disse, alto o 

suficiente para ecoar pelo quintal. — Essas marcas são quem eu sou. — 

Ela encarou os olhos dele. — E tenho amigos muito mais fiéis que você. 

Um chicote de água estalou do alto. Yun só conseguiu saltar para 

trás no último segundo. O líquido estalou como couro no lugar onde seus 

pés estariam. 

Sob o telhado, através das telhas, uma mulher esguia com uma 

saia de pelos surfava uma onda de água. Ela mandou outro chicote na 

direção de Yun, forçando-o a se afastar ainda mais de Kyoshi. 

— Wong! — gritou Kirima. — Tire ela dali! 



Do outro lado do campo de treinamento, um homem enorme voou 

pelo ar, pisando em pilares de terra tão delicados que pareciam fios. 

Apesar de sua estrutura grande, seus movimentos eram tão elegantes e 

equilibrados quanto um pardalquito. 

— Aguenta firme! — ele gritou para Kyoshi. 

Como se ela pudesse fazer qualquer outra coisa. Wong era um dos 

poucos Dominadores de terra que Kyoshi conhecia que teriam controle 

suficiente para libertá-la sem machucá-la. Ela sentiu a pedra se desfazer 

de suas costas e braços. Explodiu para fora de sua prisão, uma estátua se 

libertando do bloco de mármore. 

Ela quase conseguiu envolver os braços em torno de Yun num 

aperto. Ele deslizou para longe, movendo a terra abaixo em vez dos pés. 

Ele dominou uma barreira sobre a cabeça para bloquear a torrente que 

Kirima jogava sobre ele, esperando um momento antes de mandar sua 

construção na direção da Dominadora de Água. Ela saltou e oscilou para 

o lado, evitando precisamente o míssil que abriu um buraco no teto. 

— Que fofo — Yun disparou para Kyoshi. Ele apontou o dedo 

indicador e o médio para baixo e os moveu para cima, imitando alguém 

caminhando, ou, nesse caso, levantando poeira. — Que técnica fofa. Não 

ouvi eles chegando já que não estavam com os pés no chão. Me diga, a 

Rangi está aqui também? 

O ar acima de sua cabeça tremeluziu. Yun olhou para cima e rolou 

rapidamente para o lado antes que a guarda-costas do Avatar enfiasse um 



punho flamejante em seu crânio. O impacto caloroso de Rangi quebrou 

parte do chão onde ele havia estado. A Dominadora de Fogo afastou a 

mão de um buraco fumegante e se ergueu para encará-lo. 

— Sim — disse Rangi. — Eu estou. 

Acima deles, Jinpa circulava em Yingyong, a plataforma de onde 

ela havia saltado. Depois que deixaram a Nação do Fogo, Kyoshi o havia 

enviado para coletar seus amigos, dando a ele localizações de 

esconderijos daofei e códigos verbais que ele precisaria usar para 

conseguir a confiança de Kirima e Wong. Ela o fez memorizar partes de 

seus votos daofei para que ele pudesse citar os votos dele em proteger a 

irmã jurada. 

Por fim, como ela conhecia bem seus amigos, ela lhe deu uma boa 

quantia de dinheiro dos cofres de Jianzhu para suborná-los. Tanto 

dinheiro. 

Lao Ge não havia aparecido, mas o velho dificilmente podia ser 

considerado na maioria das situações. Não importava. A Companha 

Ópera Voadora estava reunida, apoiando Kyoshi. Ela nunca se sentira tão 

forte. 

— São eles? — Yun perguntou a ela. — Esses são os daofei com 

quem você suspostamente tem andado? Eles são o lixo que você tem 

chamado de companheiros ultimamente? 



— Er — murmurou Kirima. Ela moveu uma trilha de água 

rodando em volta de sua cintura. — Não socializamos o suficiente pra 

isso. 

Wong lançou a Kyoshi um olhar magoado e acusativo por não ter 

entrado em contato mais vezes. Ele sempre tinha sido o mais sensível do 

grupo. 

Kirima mandou uma nova torrente na direção de Yun. Ele ergueu 

um escudo bem-feito de terra para bloquear de novo, mas foi catapultado 

para o lado pela pedra da Wong. O jato de água arrancou Yun do chão. 

Kyoshi tentou afundar os músculos dele no chão, como ele havia 

feito com os nobres da corte da Nação do Fogo, mas Yun simplesmente 

se soltou da pedra sólida, espanando-a para longe com as mãos como se 

fosse farinha. 

— A terra é meu elemento — ele disse, ignorando a torre de 

azulejos com o dobro de sua altura que Yun estava montando por trás 

dele. — Eu só deixo as pessoas pegarem emprestado de vez em quando. 

A camada de piso de desfez sobre Yun. Teria esmagado qualquer 

pessoa normal, mesmo um Dominador de Terra habilidoso, mas, para 

Yun, só foi preciso mexer os ombros para que os pedaços de pedra 

caíssem sobre suas costas. A pedra se desfez em volta dele em um círculo 

preciso, organizando seus próprios restos aos gostos dele, espalhando-se 

para longe dele com as pétalas de uma flor. 

Ele ergueu o olhar para Yun. 



— Sinto muito — ele disse para o colega Dominador de Terra que 

estava em choque. — Acho que os amigos do Avatar vão ter que tentar 

outra coisa. 

— Claro — disse Rangi. Ela deu um passo à frente e inalou tão 

profundamente que poderia ser ouvida do outro lado do quintal. Ela 

exalou e então inspirou de novo, lentamente, sem se importar com o quão 

grande era a abertura que estava dando. Ela estava restringindo seu poder 

em vez de expelindo-o. 

Na terceira respiração, pulsante e carregada, ela se curvou, 

soltando uma chama tão intensa que quase mudou de amarela para 

branca. Era a pura ira vingativa solidificada. 

Nada poderia aguentar tal explosão. Yun escorregou para o lado, 

levando um caminho de terra sob seus pés. Rangi seguiu sua trilha, 

atacando as colunas da área de treino com a força de sua dominação de 

fogo. Ela estava tentando torrar até a morte o homem que quase havia 

matado sua mãe. 

Ela levou o fogo atrás de Yun conforme ele escapava por um dos 

lados da área de treino. Sua raiva cavou buracos nas paredes da 

construção, consumindo seu valor como combustível em questão de 

segundos, deixando ruínas pretas e carbonizadas para trás. 

A chama não acabou até chegar ao fim do quintal. Yun pulou da 

pedra que vinha usando para se movimentar e se afastou alguns passos 

de onde a trilha fumacenta de fúria acabava, seus olhos arregalados em 



surpresa. Houve uma pausa momentânea na luta. A ferocidade do ataque 

tinha chocado todos menos a própria Rangi. 

— Uau — disse Yun. — Você está jogando sério. — A cabeça 

dele virou e seus olhos ficaram obscuros. — Acho que eu também devo. 

Ele se colocou numa posição aberta. Kyoshi percebeu, com um 

medo repentino, que era a primeira vez que via ele executar um 

movimento de dominação, como um iniciante. 

Ele girou os punhos, virando a cintura, e a terra começou a se 

mover violentamente para frente e para trás. Kyoshi e Rangi foram 

jogadas ao chão, a terra sólida arrancada debaixo delas. As fundações da 

mansão mexiam como gelatina. 

A posição de Yun era baixa e aberta, mas seus braços estavam tão 

soltos quanto dardos com cordas conforme ele pintava sua destruição. 

Era o estilo pessoal de dominação de terra de Jianzhu, moldado para 

liquefazer e aniquilar a pedra em vez de construir com ela. Em volta 

deles, as paredes se dobravam sobre si mesmas, sendo sugadas para baixo 

com um rugido de madeira quebrando como se a casa tivesse sido 

construída sobre areia movediça em vez de pedra.  

Kirima e Wong finalmente perderam o equilíbrio e caíram do 

telhado para o quintal. Eles tentaram se ajeitar no meio do caminho, 

levantando poeira e neblina, mas a técnica ainda precisava de uma base 

firme para funcionar. O chão vibrante derrubou as pequenas colunas de 

seus elementos conforme eles caíam com força na terra. 



Kyoshi havia ordenado que Jinpa voasse sobre a luta, tanto para 

evitar que ele se envolvesse na violência quanto para que ele pudesse 

ajudar quem estivesse em problemas. Agora o Dominador de Ar decidiu, 

corretamente, que estavam todos em problemas. Ele desceu voando em 

Yingyong para levar quem quer que pudesse para segurança. 

Yun ergueu uma fileira de lanças de pedra. Uma memória 

aterrorizante de Kelsang deslizando sobre o iceberg passou pela visão de 

Kyoshi. 

— Não! — ela gritou. 

Jinpa viu o que estava para acontecer e rolou Yingyong para que 

as costas do bisão encarassem Yun, cobertas pela grande sela como pelo 

menos um meio de proteção. Mas a manobra deixava o condutor 

horrivelmente exposto. 

A primeira ponta afiada arrancou um pedaço de pelo da cauda de 

Yingyong. A segunda e a terceira se ficaram no chão da plataforma de 

madeira. Mas quarta atingiu o alvo. Atravessou Jinpa pelo ombro, 

prendendo-o na ponta da sela. 

Yingyong soltou um rugido angustiado por seu mestre e se livrou 

da queda. Em um momento de lerdeza terrível, ele vagou sobre o campo 

de batalha, permitindo que Kyoshi visse seu amigo do Templo do Sul. 

Jinpa encarou a pedra fincada em seu corpo. O choque no rosto 

do monge se transformou numa calma receptiva. Ele se inclinou para trás 

sobre os pelos de seu bisão como se estivesse tirando uma soneca. 



Yinyong tinha chegado ao limite. Com um golpe forte de sua 

calda, a grande fera fugiu para o céu, tentando levar seu companheiro 

Nômade do Ar para longe do perigo. 

— Foi um erro envolver outras pessoas nisso — disse Yun, 

gritando para ser ouvido sobre o solo que se desfazia e a casa que 

terminava de cair em pedaços. Wong e Kirima haviam se recuperado e 

conseguido entender um pouco da frequência dos espasmos do chão. Eles 

pularam e desviaram do terremoto para chegar ao ponto cego dele, seus 

pés apenas borrões de movimento. Yun nem virou a cabeça. — Você só 

se deixou tão... vulnerável — ele disse a Kyoshi. 

Yun bateu os punhos no chão. Fendas se abriram sob os membros 

mais velhos da Companhia Ópera Voadora, penhascos precisamente 

cavados que os engoliram até os joelhos. Houve um par de estalos 

nauseantes conforme o próprio momento deles quebrou suas pernas. Os 

dois deixaram escapar gritos curtos antes de cobrirem as bocas com as 

mãos, não querendo dar a Yun a satisfação de ouvir sua dor. 

Com apenas alguns movimentos de dominação de terra, Yun 

havia removido os elementos estrangeiros de Kyoshi deixando-a apenas 

com o que ela havia começado em Yokoya. Ela e Rangi. Ele condensou 

a vibração do mundo para apenas uma parte do chão sob os pés delas, 

arrancando a superfície cada vez que elas tentavam ficar em pé, 

intencionalmente derrubando-as nas posições mais ridículas e 



vergonhosas. Não era coincidência que a única forma de ficarem estáveis 

era se ajoelhando, curvadas de frente para ele. 

Ele apontou para uma ponta do chão dizimado. Discos quebrados 

de dominação de terra voaram pelo quintal e atingiram Kyoshi e Rangi. 

As ferramentas de treino eram moldadas para explodirem em poeira com 

impacto, mas também deveria deixar machucados duradouros, sob a 

crença de que o melhor e o mais rápido professor era a dor. 

Yun as atingiu até os ombros com os pedaços voadores de argila, 

no estômago e nas costas. Kyoshi sabia que ele não queria apagá-las. 

Queria castigá-las. Era uma punição digna dos que passavam dos limites. 

Para colocar os toques finais em sua afirmação, ele fez questão 

que Kyoshi e Rangi recebessem os últimos discos nos queixos. O impacto 

as arremessou no ar, fazendo com que caíssem de costas, deixando as 

duas ofegando para o céu acima, engasgando na poeira elevada.  

— Kyoshi. — Rangi tossiu. — Você se lembra do que tentei te 

ensinar tantas vezes desde o Governador Te? E você nunca conseguiu 

fazer? Você precisa fazer agora. 

— Eu consigo. Mas não por muito tempo. 

Yun permitiu que elas se colocassem de pé, presumidamente para 

que pudesse derrubá-las de novo. Kyoshi e Rangi se encararam, a poeira 

branca preenchendo seus rostos, a menção do saque ao luar da 

Companhia Ópera Voadora pairando no ar. E, num instante, foram 

possuídas com a mesma ideia. 



É claro que estava perdendo. Não tinham colocado as máscaras. 

Rangi pressionou a palma contra os lábios ensanguentados e 

correu uma listra carmim pelo queixo. Era a marca mais distinta de um 

espírito benevolente adorado em Jang Hui, o mesmo desenho que Rangi 

havia escolhi na primeira e única vez que usou as cores da Companhia 

Ópera Voadora. 

Kyoshi juntou o sangue escorrendo de seu nariz com os dedos. 

Ela fechou os olhos e arrastou trilhas vermelhas bruscas sobre eles, 

puxando até as orelhas. Era uma imitação barata de sua maquiagem usual, 

os produtos chiques à base de óleo de Ba Sing Se, mas dava pro gasto.  

Juntas, elas vestiram branco e vermelho de novo. Como daofei. 

— Eu me lembro de Quinchao — disse Yun. — Você mostrou 

um rosto como esse para Jianzhu, uma vez. 

— E agora estou mostrando pra você — disse Kyoshi. Antes que 

ele pudesse responder, ela acendeu o ar sob seus pés.  

Chamas foram expelidas de suas solas, levantando-as do chão 

perigoso, impulsionando seu corpo para frente. Ela colocou as mãos para 

trás para aumentar a velocidade, dominando fogo concentrado delas, 

queimando a própria saia. Ela estava levantando-fogo, usando a forma de 

elevação que o único membro da Nação do Fogo da Companhia Ópera 

Voadora havia aprimorado. 



Surpreso, Yun tentou mandar outro terremoto pulsante para 

desequilibrá-la, mas levantar-fogo não envolvia tocar a terra. Ele não 

podia mais tirar o chão de seus pés. 

Kyoshi o atacou com força no estômago, usando o ombro. Ele 

rolou pelo quintal, transformando o chão abaixo de si para deter sua 

queda. Assim que conseguiu parar, ele puxou outra parede de terra para 

se proteger dos golpes de chamas que Rangi despejou sobre ele enquanto 

flutuava alto no céu, pairando sobre nada além da força de sua 

dominação. 

Essa era a única chance delas, e as duas sabiam que não duraria 

muito. Levantar-fogo sem parar era impossível até mesmo para uma 

Dominadora de Fogo tão talentosa quanto Rangi. Kyoshi uniu as mãos e 

enviou uma bola de fogo amarela enorme na direção de Yun, torcendo 

para que o tamanho e poder esmagador contassem para algo. 

Mas ela ainda errou. Yun sorriu conforme saía do caminho da 

esfera. Mas Rangi agiu mais rápido e melhor que os dois. De seu ponto 

de vantagem no alto, ela girou os braços em um círculo, imitando a 

Dominadora de Água, redirecionando a chama que Kyoshi havia 

colocado no mundo. Kyoshi viu a bola de fogo mudar de curso atrás de 

Yun como a órbita de u cometa e vir para uma segunda tentativa. 

Pego com a guarda baixa mais uma vez, a barreira que Yun ergueu 

no último segundo não era tão grossa quanto precisava ser. Ela desabou 



sob o peso da chama. Houve uma explosão cegante de luz. Fumaça e 

poeira voaram para todos os lados. 

O poder bruto do fogo do Avatar, guiado pela habilidade refinada 

da sifu de dominação de fogo do Avatar. Em conjunto, talvez elas 

tivessem conseguido. 

Mas quando a coluna de fumaça clareou, Yun não estava lá. Não 

havia nada no lugar onde ele esteve a não ser por um caminho de terra 

solta e bagunçada. 

— Kyoshi! — Rangi gritou do alto. — Ele consegue cavar 

túneis... 

Yun se ergueu atrás dela, carregado por uma coluna de solo como 

uma onda, e enfiou a mão nas pequenas costas de Rangi. 

 

 

 

Os lábios de Rangi se abriram. Suas chamas apagaram. Yun 

deixou a garota que um dia o defendeu com o corpo e a mente, o espírito 

e a honra, cair no chão. 

Kyoshi conseguiu alcançá-la a tempo de impedi-la de ir de cara 

conta a terra. Ela pegou Rangi nos braços. Suas costas estavam molhadas 

com sangue. Yun a havia atingido com uma lâmina de terra como a que 

havia usado na mãe dela, anulando a ponta sob a armadura. 



Kyoshi fechou os olhos. Ela sabia que se os abrisse, a luz iria 

brilhar por eles, os elementos flutuando em torno dela, e sua dominação 

iria sair de controle, imparável, até que ela fosse vitoriosa, a última 

pessoa de pé. Mil vozes a diziam isso. Havia sido decidido muito antes 

de ela nascer que esse poder era uma compensação adequada por perder 

o que ela mais amava. 

Mas qual era o motivo, de qualquer forma? O que as outras 

gerações tinham a oferecer além de sofrimento e dor? Tudo que ela sabia 

balançava para frente e para trás, carregando a garota que ela amava e 

uma cantiga de luto, porque se Rangi fosse tirada dela, ela não seria mais 

Kyoshi. Não seria mais humana. Estaria para sempre do outro lado da 

fenda, entre as cores bruxuleantes do vazio para o qual havia olhado no 

Mundo Espiritual, vendo os humanos de longe, uma presença terrível e 

alheia. 

— Kyoshi. 

A voz de Rangi era o único som que podia fazê-la ver agora. A 

Dominadora de Fogo tentou alcançar seu rosto. 

— Fique aqui comigo — Rangi sussurrou, um sorriso fraco nos 

lábios. Ela tremeu, e sua mão caiu antes que pudesse tocar o Avatar uma 

última vez. 

Kyoshi olhou para Yun. A adaga de terra ensanguentada em sua 

mão se transformou em poeira. 



— Não era pra ter sido assim — ele disse — Mas é como vai ser, 

de novo, e de novo, se você continuar tentando me deter. 

Ela se perguntou por que Kuruk a havia deixado quase destruir 

seus arredores no Mundo Espiritual, e por que ele a havia levado ao local 

do dano que Yun havia causado. Yun tinha falhado em sua parte do teste. 

Ele preferiria quebrar o mundo a sua própria autoestima. 

Kyoshi sabia o que ele queria ouvir, apesar do que dissera antes 

sobre ela ser inocente. Só havia uma coisa que poderia abalá-lo. 

— Sinto muito — murmurou Kyoshi entredentes. — Sinto muito 

por ter roubado sua identidade como Avatar. 

— Hum? — Yun se aproximou. — Você vai ter que falar mais 

alto. 

— Era sua, e eu tirei de você. — Ela não ergueu a voz, manteve 

em uma altura que ele mal poderia ouvir. — Sinto muito por ter roubado 

tudo de você, Yun. Sinto muito por ter roubado seu futuro. 

Ele se ajoelhou ao lado dela para que pudesse se deleitar com a 

confissão. Ele precisava ouvir aquilo dela. Mas ela precisava que ele 

ficasse próximo. À distância de um braço. 

— Eu me arrependo de tudo — disse Kyoshi, tremendo. — Me 

arrependo tanto de tudo que fiz pra você. 

— Bom. — Yun concordou solenemente. — É bom ouvir. Pelo 

que mais você sente muito, Kyoshi? Talvez devesse se desculpar pelo 



que me disse antes. Que eu deveria só esquecer o que aconteceu. Foi uma 

coisa horrível de ser dizer. 

— Sinto muito por dizer que você tinha que viver com sua dor. 

— Kyoshi colocou a mão no peito dele em um gesto de conforto. — 

Porque você não vai. 

O frio que ela mandou pelo corpo dele formou um túnel de gelo 

entre suas costelas. Aconteceu tão rápido, e com tanta força, que a 

umidade do ar em volta deles virou geada. As costas dele expeliram asas 

vaporosas de cristais que desapareceram igualmente rápido. 

Com o coração e os pulmões congelados, Yun caiu para o lado. 

Kyoshi pegou a mão com a qual havia matado uma das pessoas 

que mais amou e a colocou no ferimento da outra. Água. Ela precisava 

de mais água. Suas lágrimas de luz não eram suficientes. 

— Por favor — ela sussurrou para o passado. 

Ali. Na distância. Ela conseguiu ouvir uma resposta. Conseguia 

ouvir as vozes ajudando-a, guiando-a para onde procurar. Kuruk não 

bloqueava mais sua passagem. O Avatar da Água abriu a porta e mostrou 

o caminho. 

O chão quebrado na frente dela tremeu e se abriu. Um pequeno 

fio de água saiu dele, de um poço que supria a mansão. Era a mesma água 

que ela havia coletado com baldes em seus dias de serviçal.  

Ela quase riu frente ao que provavelmente era o uso mais 

inesperado do Estado Avatar na história. Ela havia, certa vez, puxado a 



terra das profundezas do oceano. Mas isso era melhor, na mente dela. 

Curar era melhor do que destruir. A água cobriu sua mão e começou a 

brilhar. 

Ela precisou reduzir seu poder o máximo que conseguiu, para não 

machucar Rangi ainda mais. Mas não havia mais medo no coração de 

Kyoshi. Ela seria seu próprio milagre dessa vez.  

 

 

 

Kyoshi observou os olhos de Rangi se abrirem. A Dominadora de 

Fogo olhou em volta da sala simples de madeira, o baú largo de madeira 

com sua infinidade de pequenas gavetas, os caminhos de energia 

espiritual nas paredes. Ela se apoiou nos cotovelos e se ergueu contra a 

cabeceira da cama. 

— Como eu cheguei na enfermaria? — ela murmurou. 

Era uma das poucas partes da mansão que ainda estavam de pé.  

— Eu te trouxe pra cá depois de te estabilizar — disse Kyoshi. — 

Estive trabalhando em você o tempo todo. 

— É — disparou Kirima. — Deixando a gente pra sofrer o tempo 

todo. — Ela gesticulou para a própria perna e então para a de Wong, 

imobilizadas por talas. Eles estavam sentados em cadeiras na parede 

oposta. — Você nem nos deu nada pra dor! 



— O Jinpa precisava mais do remédio! — gritou Kyoshi. O 

monge estava deitado na outra cama, envolto em bandagens. Ele tinha 

sido tratado com composições herbais para diminuir a agonia aguda de 

seu ombro e tinha ficado um pouco zonzo com resultado. Estava ocupado 

desenhando padrões no ar com o braço bom e cantarolando baixinho 

algumas músicas de tavernas que o monge não deveria conhecer. Talvez 

Kyoshi tivesse exagerado na dose. 

— Esse cara não é membro do nosso grupo! — Wong protestou. 

— Você jurou votos de lealdade a ele também? Porque você não tem 

permissão pra isso! Você só pode fazer a parte do juramento pra um 

grupo! 

— Fiquei quieto e para de reclamar! — Kyoshi tinha sentido tanta 

falta dos dois que doía. — A maior médica do mundo está a caminho 

agora mesmo. Ela pode cuidar de vocês melhor do que eu. — Ela se virou 

para Rangi. — Você não está realmente curada. Só não está mais 

sangrando. Na melhor das hipóteses você vai ficar febril pelo machucado 

sujo ou uma punção, e eu não tenho experiência suficiente pra fazer algo 

a respeito. — O treinamento apressado e focado em emergência de Atuat 

não tinha dado a Kyoshi tantas habilidades de cura quanto conhecimento 

sobre as habilidades que lhe faltavam.  

Rangi percebeu o incômodo dela.  

— Kyoshi, eu não me importo. 



— Eu me importo! — A confiança de Kyoshi havia ido embora 

com o trabalho que ela teve com o ferimento de Rangi. Tinha sido uma 

questão de sorte e por menos de uma polegada. Talvez Rangi tivesse se 

movido levemente no último segundo, ou sua armadura tivesse desviado 

o golpe. A lâmina fina de pedra não havia atingido seu pulmão. E se 

tivesse, não teria tido como ajudá-la. Kyoshi estava perto de se chamar 

de “o Avatar mais sortudo de todos.” 

— Você vai piorar antes de melhorar, mas a Sifu Atuat deve estar 

aqui quando isso acontecer — ela disse. — E sua mãe também. 

Rangi enrijeceu. 

— Quer dizer que o Yun está... Acabou? 

Os outros, percebendo sua mudança, ficaram em silêncio. Kyoshi 

tinha recebido aquela mesma pergunta há muito tempo, depois da última 

vez em que viu tanto Jianzhu quanto Yun sob o mesmo teto. Um sendo 

seu maior medo, o outro seu maior arrependimento. Os dois haviam 

partido agora. 

O vazio deixado para trás permitia que ela tivesse certeza da 

resposta dessa vez. 

— Acabou. 

Rangi levou as mãos ao rosto. Ela fungou, pequenos barulhinhos 

escapando de suas palmas. Kyoshi pressionou sua testa contra a de Rangi. 

E, juntas, elas choraram por seu amigo. 

  



em frente à pedra. 

Usando seus leques, ela havia tentado gravar nela a informação 

que geralmente se escrevia sobre os falecidos para a posteridade, mas 

toda vez que tentava, era demais para ela. 

O ano do nascimento dele — o mesmo dela, o ano em que Kuruk 

morreu. Sobrenome — como ela, Yun não tinha. A facilidade com que 

ele havia se assimilado à alta sociedade convencia muitos visitantes de 

que ele vinha de uma família nobre de destaque, mas a verdade era que 

ele era um plebeu, assim como Kyoshi. A data de sua morte... 



Às vezes as pessoas usavam o calendário Avatar para marcar 

precisamente quando suas pessoas queridas haviam falecido. Fazê-lo 

nesse caso significava que Kyoshi teria que escrever seu próprio nome 

no túmulo de Yun. Ela teve que deixar o espaço em branco. 

Acabou que seu epitáfio ficou estranhamente vazio. “Yun. De 

Makapu.” O resto da pedra estava vazio, como se ainda pudesse ser 

preenchido com um destino não escrito. Ela o havia enterrado em uma 

colina, onde ele poderia ver a vila pelas ondas abaixo e observar as 

nuvens se afastarem acima pelo céu adentro. 

Todos tinham ido embora, menos Rangi, que continuava ao lado 

de Kyoshi. Os três estavam juntos, como havia sido no início. 

— Eu estava certa? — ela perguntou a Rangi e a quaisquer 

espíritos que estivessem ouvindo por perto. Os músculos em seu peito 

estavam cansados e doloridos pelo luto. — Eu estava certa sobre alguma 

coisa? O que você dizer sobre mim? Avatar Kyoshi, que matou seu amigo 

porque não pôde salvá-lo? 

— Eu não sei — disse Rangi. — Não posso te dizer nada com 

certeza sobre o futuro. Só que vou estar lá com você. — Ela se curvou, 

apoiando-se na muleta que havia pego na enfermaria, e beijou o topo da 

cabeça de Kyoshi. E então mancou morro abaixo, deixando Kyoshi 

sozinha com suas memórias. 

Kyoshi esperou e esperou até que pensou no adeus adequado. 



— Eu queria que pudesse ter sido você, Yun. E não pudesse ter 

sido eu. — Nenhuma parte disso era mentira. 

Um sopro de vento balançou seu cabelo. Ela ouviu algo como um 

pio, talvez um pássaro sendo incomodado no ninho. Ela olhou para trás. 

De um arbusto próximo, um focinho se projetava para fora. Seu 

dono emergiu para a claridade. Um animal de quatro patas que lembrava 

uma raposa-falcão, mas sem o bico e as penas, e com pelos por todo o 

corpo. 

A fera encarou Kyoshi com os olhos verdes brilhantes. Caminhou 

na direção dela, farejando pelo caminho, até que estava perto o suficiente 

para acariciá-la. 

Kyoshi não sabia o que fazer a não ser oferecer a mão. A raposa-

... raposa lambeu sua palma, a aspereza de sua língua fazendo cócegas na 

pele. Ela arriscou coçar atrás das orelhas do animal. Criaturas como 

aquela não viviam em Yokoya. 

O estranho animal se curvou ao toque dela, gostando do contato, 

até que de repente e arbitrariamente decidiu que já era o suficiente. Ele 

se ergueu para ela de novo, mostrando um maxilar amplo com dentes 

pequenos e pontudos, e então saltou novamente para dentro do arbusto. 

Alguns segundos depois, ele voltou. De alguma forma parecia 

incomodado com ela. A raposa andou em volta dela em um círculo. 

— Você... quer que eu te siga? — ela perguntou.  

Ele cavou impacientemente a terra até que ela se levantasse. 



Kyoshi seguiu a raposa pelas florestas, pelas encostas das colinas, 

para baixo e para cima das erosões. Não havia trilha e ela quase caiu 

várias vezes de pedras escorregadias e pontes feitas de troncos podres. 

Ela não sabia aonde estavam indo, e por mais que tivesse passado mais 

de uma década na vila, não possuía conhecimento sobre cada parte da 

montanha. Caminhar por aí era perigoso e gastava energia. A versão mais 

nova dela gostava de ficar parada.  

Falando nisso, ficar perdida como adulta também não era boa 

ideia. 

— Já fomos longe demais — ela disse para a raposa. E então 

percebeu que estava falando com um animal. Tinha ido longe demais, 

realmente. 

A raposa pulou entre duas árvores grossas. Kyoshi suspirou e se 

espremeu pelo espaço. E então tropeçou para dentro de uma clareira. 

No centro dela, havia uma fonte, uma pequena lagoa com água 

clara e fresca borbulhando da terra. Estava cercada com pedras lodosas, 

e a ponta escorrida pela encosta da montanha. Era uma visão linda. 

Kyoshi entendeu assim que viu a água. Kuruk havia mandado a 

raposa para guiá-la a um local espiritual onde pudessem se comunicar. 

Sua conexão com o Avatar da Água, como havia ficado claro, era mais 

forte perto de seu elemento nativo. 

Ela viu a superfície lisa de uma pedra, perfeita para se sentar e 

meditar. A raposa observou-a subir ali e se sentar de pernas cruzadas. Ela 



arranjou as mãos com as pontas os dedos se tocando para fazer um 

círculo, preferindo isso ao contato entre as juntas que os Dominadores de 

Ar preferiram para alinhar suas tatuagens. 

Como Nyahitha havia observado, ela não demorou para se separar 

de seu corpo e do mundo espiritual assim que fechou os olhos. Talvez 

fosse fácil se separar do mundo dos humanos porque este não se 

importava muito com ela. Ou talvez ela tivesse ficado mais habilidosa 

com a prática. Era difícil para ela admitir, mas ao custo de esforço 

suficiente — às vezes um esforço heroico e inumano —, as coisas podiam 

melhorar com o tempo. 

Ela sorriu assim que sentiu uma presença em sua frente. 

— Não quero reviver memórias de você nadando nessa piscina — 

ela disse a Kuruk. 

— Tem certeza? — uma voz feminina respondeu, confusa. 

Os olhos de Kyoshi se abriram imediatamente. Não era Kuruk 

sentado em sua frente. 

— Não — Kyoshi murmurou. Seu coração pulsava entre suas 

orelhas. A bile subiu até sua língua. — Não não não não NÃO! 

Ela não estava pronta. Não estava pronta para ver o fantasma de 

sua mãe. Que tipo de truque de morte cruel estava sendo aplicado nela? 

Como Jesa do Templo do Ar do Leste havia voltado para assombrá-la? 



Kyoshi rastejou para trás sobre a pedra dura. Ela ergueu os braços 

para se proteger da bela e alta Nômade do Ar, a que a havia abandonado 

em Yokoya, para nunca retornar. 

— Você não está aqui! Você devia estar morta! 

O espírito abriu os lábios e ergueu suas sobrancelhas castanho-

escuras. O ato enrugou a tatuagem de seta azul cobrindo sua testa raspada. 

— Eu... Sei? Kyoshi, quem você acha que eu sou? 

Kyoshi recuperou o fôlego. Ela espremeu as mãos sob as axilas 

para parar sua tremedeira. Forçou-se a pensar racionalmente sobre o 

assunto, em vez de entrar em pânico por conta das mesmas leves marcas 

de expressão, de quando sorria, perto dos olhos que Jesa tinha, e os 

profundos olhos cinza-escuro que as estátuas dos Templos do Ar não 

podiam captar. As pessoas podiam se parecer umas com as outras. O 

rosto de ninguém era tão único quanto se pensava. 

— Yangchen — disse Kyoshi. — É você. 

O Avatar do Ar lhe deu um sorriso levemente envergonhado. Até 

isso ela compartilhava com Jesa. Era demais, e Kyoshi caiu em lágrimas.  

— Você é igualzinha a ela! — Kyoshi soluçou — Você é 

igualzinha à minha mãe. 

Yangchen estava surpresa. Mas sendo uma mulher de compaixão 

lendária, ela sabia o que fazer. Abriu os braços e Kyoshi caiu em seu 

abraço. A sensação de vestes dos Nômades do Ar lembrava Kyoshi de 

Kelsang, e seu choro chegou a um tom mais alto. 



— Ah, minha criança — Yangchen murmurou, apesar de ter 

acabado de esclarecer o contrário. Ela abraçou Kyoshi contra o peito e 

acariciou seu cabelo. — Sinto muito. Sinto muito por não ter estado aqui 

por você antes. Mas estou aqui agora. Tudo vai ficar bem. 

 

 

 

Se havia um Avatar para quem Kyoshi podia se envergonhar 

completamente, era Yangchen. Szeto ou um dos outros conhecidos por 

sua disciplina rígida provavelmente não a teriam deixado terminar o 

choro em seus braços. Não a deixariam ser fraca uma única vez. Mas 

Yangchen não só acalmou Kyoshi com um toque gentil, mas a deixou 

tomar quanto tempo precisasse para se recompor. 

— Eu tenho tantas perguntas — disse Kyoshi, assim que 

conseguiu se sentar de novo. — Você é a primeira pessoa com quem eu 

consigo falar sobre ser um Avatar adequado. 

Yangchen tombou a cabeça. 

— Kuruk não conseguiu te guiar? Você não poderia me alcançar 

sem falar com ele.  

— Kuruk passou a maior parte de seus dias batalhando espíritos 

sombrios, não... — Kyoshi ia completar dizendo “não fazendo algum tipo 

de impacto,” mas iria fazer um desserviço para o Avatar da Água. Seu 



mundo poderia ter estado bem diferente se Kuruk não tivesse feito as 

escolhas que fez.  

Yangchen leu seus pensamentos, um ato facilitado pelo fato de 

serem a mesma pessoa. 

— Deixe que eu faça uma pergunta a você, Kyoshi. Já se 

perguntou por que havia tantos espíritos furiosos durante o período de 

Kuruk? 

— Eu perguntei, mas ele não quis me dizer. Ele os provocou? Os 

tornou malignos de alguma forma? 

— Não, Kyoshi. — O Avatar do Ar não hesitou em responder, e 

não demonstrou nenhuma tristeza. — Eu o fiz.  

Yangchen usou a surpresa de Kyoshi para começar sua 

explicação. 

— Eu tentei meu melhor para nutrir o crescimento humano nas 

Quatro Nações — ela disse. — Quando as pessoas inevitavelmente 

entravam em embates com espíritos, eu me frequentemente me aliei aos 

humanos.  O Coração Andante da Montanha Yaoping, as enguias-fênix 

vivendo sob as cavernas de Ma’inka, o General Ferro Velho. Muitos 

espíritos vinham até mim com reclamações sobre transgressões humanas 

em seus territórios. Eu disse que eles deviam deixar o mundo físico em 

paz e confiar que suas terras e águas seriam respeitadas pelos humanos 

vivendo perto dali. E eu confiei nesses humanos para respeitar o 



equilíbrio de seus arredores. Algumas pessoas mantiveram seus lados da 

barganha. Muitas mais não o fizeram.  

O suspiro que ela soltou estava repleto de culpa. 

— Kyoshi, — ela continuou, — todo Avatar comete erros, e eu 

fui bem consistente com os meus. Quando os humanos violaram as 

promessas que fiz em nome deles tantas vezes, os espíritos se tornaram 

malignos e destrutivos. Foram eles que Kuruk foi forçado a caçar. 

— Mas nada disso foi culpa sua! 

Yangchen enrugou o rosto em desaprovação. Kyoshi não podia 

acreditar que a encarnação da serenidade podia fazer uma careta tão 

cética. 

— Eu dei a cada nação tudo o que queriam, mas só percebi meu 

erro tarde demais. As pessoas não deveriam ter tudo que querem. 

Ninguém tem direito a ter todos os seus desejos atendidos. Para viver em 

equilíbrio, temos que tomar a decisão de não aceitar tudo que podemos 

do mundo, e dos outros. — Ela olhou para a lagoa ao lado delas. — 

Minhas escolhas por fim levaram ao sofrimento de Kuruk. O pobre 

garoto achou que era seu dever manter meu legado e minha reputação. 

Eu talvez tivesse feito as coisas de outra forma se soubesse quanta dor 

causaria ao meu sucessor. 

Kyoshi não sabia como responder. 

— Posso sentir que você está um pouco desapontada — comentou 

Yangchen. 



Não desapontada. Só confusa. Ela tinha desejado 

desesperadamente encontrar Yangchen, a mulher que supostamente sabia 

exatamente o que fazer em qualquer situação. Kyoshi tinha esperado 

ganhar algum vislumbre do que seu futuro como Avatar guardava, e 

como ela deveria enfrentar os desafios que viriam. 

Alcançar Yangchen deveria ser o fim de sua jornada, não o 

começo de uma nova incerteza. Kyoshi tinha vindo a aceitar o manto do 

Avatar com orgulho. Mas como ela cumpriria seu dever da forma correta 

sem saber pelo que lutar? 

— Que esse seja meu primeiro conselho a você, Kyoshi — disse 

Yangchen, finalmente. — Há milhares de gerações de vidas passadas no 

ciclo Avatar. Você poderia passar milhares de anos falando conosco, e 

ainda não saberia como guiar o mundo da forma correta. É disso que você 

precisa desapegar, Kyoshi, das respostas fáceis. Você precisa desistir do 

desejo por alguém que lhe diga quais escolhas estavam certas no final. 

Kyoshi mordeu o lábio. 

— Eu não entendo totalmente, mas... 

Yangchen leu seus pensamentos novamente e sorriu. 

—... você vai continuar tentando mesmo assim. Esse é o espírito, 

Kyoshi. 

Seus arredores começaram a se solidificar, o mundo físico se 

tornando dominante mais uma vez. Sua vida passada tinha decidido que 

elas haviam terminado por enquanto. Elas sempre poderiam conversar de 



novo no futuro. O Avatar do Ar podia ter tentado incrustar em Kyoshi a 

importância da autoconfiança, mas o simples ato de saber que não estava 

sozinha era um conforto imensurável. 

— Mais uma coisa — disse Yangchen. 

— Ahn? 

— Você quebrou uma das relíquias sagradas do Templo do Ar. 

Uma tartaruga de argila. — Yangchen lançou a Kyoshi uma expressão de 

desprezo dignada da poderosa senhora de aço que conhecidamente havia 

enforcado uma grande paz no mundo. — Vá atrás de substituí-la. Só tem 

mais uma geração depois da sua antes que ela seja necessária de novo. 

Antes que Kyoshi pudesse se desculpar, Yangchen desapareceu. 

Kyoshi piscou. A retirada do Avatar do Ar foi tão sem drama e 

direta quanto a própria mulher. Yangchen veio e se foi como o vento. 

Kyoshi se perguntou se o encontro a havia mudado de alguma 

forma. Ela não conseguia detectar nenhuma diferença dentro de si 

mesma, mas talvez alguma se tornasse mais clara com o tempo. Ela se 

lembrou do que Nyahitha um dia lhe disse sobre uma fogueira 

tremeluzente, que um fogo nunca era o mesmo fogo. Kyoshi não era o 

mesmo Avatar que Kuruk ou Yangchen. Ela não era nem mesmo o 

mesmo Avatar que havia sido no dia anterior. 

No futuro, talvez, ela seria finalizada como uma escultura de 

pedra. Seria mais fácil lidar com o mundo então. Ela só podia torcer. 



Conforme ela levantava, suas pernas se encheram com a dor do 

sangue voltando a circular pelas veias. Era um bom sinal de que ela ainda 

era humana. Ela viu a raposa relaxando sobre uma perna morna ali perto. 

Ela abriu um único olho verde, e então se esticou para se levantar com 

ela. 

— Você é um espírito então, certo? — ela perguntou à criatura. 

Tinha esperado que a raposa já tivesse ido embora há muito tempo, tendo 

completado sua missão de guiá-la até Yangchen. Mas ainda estava ali, 

esperando. — Bom, se você vai ficar por aqui, acha que pode me guiar 

de volta aos meus amigos? 

A raposa bocejou em resposta. Ela pegou uma rota para fora da 

clareira e abaixo de uma encosta perigosa, movendo-se devagar o 

suficiente para que Kyoshi a seguisse. 

Ela ainda teve que tomar cuidado para não cair. Kyoshi manteve 

os olhos focados no caminho difícil, às vezes tropeçando, mas tomando 

cuidado para se estabilizar, um passo de cada vez. 

  



 no escritório de sua torre, cercado de 

relíquias de seus antepassados e os diários de Toz o Forte, o Senhor do 

Fogo Zoryu dispensou o Chanceler Caoli, antigo aluno e sucessor do 

finado Chanceler Dairin. Os dois vinham passando muito tempo juntos, 

planejando como seu período na história seria visto pelas gerações 

futuras. Caoli tinha imaginativamente sugerido chamá-lo de “A Guerra 

da Camélia e da Peônia.” Apesar de a guerra ser precisamente o que 

Zoryu estava tentando evitar, ele gostava do som. Era bonito e poético. 

Os céus estavam cinzentos fora da janela, o que era estranho para 

aquela época do ano. Zoryu estava sentado em sua cadeira, um móvel 



preto-fosco esculpido por um artesão Sei’naka, e observou a noite trazer 

a escuridão. 

A informação que ele recebera do Avatar indicada que ela havia 

resolvido a bagunça que tinha vazado para o Reino da Terra. Ele não via 

a garota como uma mentirosa. Yun estava acabado. 

Seu truque iria aguentar. O Yun falso ainda jazia na prisão, mas 

não em condições ruins. Huazo, Chaejin, e outros Saowon na capital 

estavam sob prisão domiciliar. Seus parentes em Ma’inka não podia agir 

de forma militar sem arriscar suas vidas, e então se acumulavam em sua 

ilha natal. Um observador poderia marcar aquele como o momento em 

que a Nação do Fogo havia sido realmente salva. 

Mas Zoryu sabia melhor. Somente tolos achavam que estavam 

salvos. Seus problemas só estavam começando. 

O estratagema de Huazo e Chaejin pelo trono era o sintoma de 

uma doença mais profunda de seu país. Enquanto os clãs tivessem poder 

e estivessem à mercê do orgulho e do ódio pelas família governantes, a 

Nação do Fogo iria constantemente entrar em erupção na forma de 

conflitos civis. Já havia feito isso no passado. Sem mudança, o futuro não 

seria diferente. 

Ele sonhava com o dia em que os cidadãos da Nação do Fogo 

deixariam de usar insígnias tolas de suas ilhas natais como motivo para 

começar brigas. Ele ansiava pela habilidade de tomar os suprimentos de 



uma ilha para suprir a fome de outra. Ele queria que seu país parasse de 

queimar em nome da honra. 

Para que isso se tornasse real, ele teria que acabar com os clãs. 

Todos eles, incluindo os Keohso. Não haveria nenhuma força verdadeira 

na Nação do Fogo a não ser que a lealdade de seus cidadãos fosse 

reservada para o Senhor do Fogo e somente ele. 

Seria um projeto geracional. Remodelar o país levaria décadas, 

séculos. Zoryu não viveria para ver seu grande trabalho terminado. Mas 

ele havia plantado a semente ao destruir os Saowon, uma das famílias 

mais poderosas da era. Ele havia provado que podia ser feito. Seus filhos, 

e os filhos de seus filhos, teriam que continuar seus esforços para 

enfraquecer os clãs, destruí-los, torná-los insignificantes. 

E então, um dia, um dia, um Senhor do Fogo e sua geração iria 

olhar para esse país forte e unido, e sentar-se no trono em paz. 

Mas, agora, Zoryu precisava pensar no amanhã. 

Ele considerou o ultimato do Avatar. Poupar os Saowon parecia 

ser simples. Mas era tudo menos isso. Não havia nada que pudesse fazer 

com eles. O clã estava desonrado, sem destino, em desarranjo. No dia 

anterior, ele havia flertado com a ideia de incorporá-los no Exército do 

Fogo, mas duvidava que fossem aceitar a submissão prontamente. E pior, 

o peso de apoiá-los iria cair nos cofres do Senhor do Fogo. 

A melhor e mais simples solução era a que ele havia decidido a 

princípio. Não era preciso pagar um salário a um cadáver. Ele iria abater 



os Saowon, como os fazendeiros da nação haviam feito com os porcos e 

galinhas doentes. 

Ele só teria que voltar atrás em sua palavra com o Avatar. Desafiar 

Kyoshi era a opção sem custos. As ilhas seriam renovadas com o sangue 

do clã de seu irmão. 

Zoryu ouviu um trovão do lado de fora da janela. Os céus da noite 

se abriram e começou a chover. 

Ele teve que encarar as quedas d’água por um bom tempo para 

acreditar que eram reais. Chuva, tão tarde na estação? Quase nunca 

acontecia. 

A tensão deixou seu corpo numa risada incontrolável, porque uma 

chuva depois do Festival de Szeto era o maior sinal de boa sorte. Iria se 

acumular no topo das montanhas, encher os rios, e garantir um começo 

produtivo para a próxima estação de plantio. Iria remexer os mares e 

atrair peixes prateados migratórios para mais perto das ilhas e para dentro 

das redes. A essa altura no ano seguinte, a Nação do Fogo iria aproveitar 

uma recompensa além da imaginação. 

Nem mesmo o Senhor Chaeryu dos campos verdes podia atrair tal 

bênção durante seu reinado. Aquele era um sinal dos espíritos. As ilhas 

aprovavam os planos de Zoryu. Pela primeira vez na vida, ele se sentiu 

com sorte. 



Ele não ficava tão feliz há muito tempo. Foi por isso que foi 

preciso mais de um clarão de relâmpago para que ele notasse o homem 

rastejando por sua janela. 

Zoryu gritou e caiu da cadeira. O homem entrou na sala, pingando 

água no chão. Pela luz das velas no escritório, Zoryu conseguia ver que 

o homem era velho. Muito velho. Mas se movia com uma graciosidade 

mortal e sorrateira, como se suas vestes cobrissem os músculos e escamas 

de um dragão. 

— Olá! — disse o homem alegremente. Ele não se importou com 

a chuva que o cobria. — Você deve ser Zoryu. — Ele sorriu, então franziu 

o cenho. — Você é o Zoryu, certo? Ouvi dizer que tem muitas situações 

engraçadas rolando por aqui envolvendo pessoas com rostos parecidos. 

Você não mentiria para mim sobre ser o Senhor do Fogo, não é? 

Algo no velho fez Zoryu ter certeza de que ele podia ser o maior 

dublê do mundo, um espelho vivo e falante, e aquela pessoa ainda seria 

capaz de diferenciá-los.  

— Eu sou Zoryu. — Sua voz soava pequena, como se tivesse 

diminuído novamente para o garoto em quem Chaejin costumava mandar 

quando eram mais jovens. — Quem é você? 

— Pode me chamar de Lao Ge. Ou Tieguai. Eu não ligo. Escuta 

aqui, jovem Zoryu. Normalmente eu... — Ele passou o dedo na garganta 

enquanto soltava um gemido — ... as pessoas que visito. Mas hoje estou 



entregando uma mensagem no lugar de uma amiga. Considere-se com 

sorte. 

— Qual é a mensagem? — Zoryu perguntou, trêmulo. Ele já tinha 

uma boa ideia de quem a havia mandado. 

— Que pessoas poderosas como você mesmo ainda podem ser 

contempladas — disse o velho. — Que você ainda pode ser alcançado. 

Minha amiga tinha uma sensação de que você podia estar inclinado a 

voltar atrás em sua promessa e derramar um pouco de sangue. Esconder 

algumas atrocidades. Esse é um lembrete para ser o Senhor do Fogo 

benevolente que ela sabe que você sempre foi destinado a ser. — Lao Ge 

apontou para si mesmo. — Agora, eu? Eu apoio seu tipo de rebeldia. Mas 

minha amiga tem um coração mais gentil. Não muito mais gentil, veja 

bem, mas ela prefere quando as pessoas vivem. — Ele deu de ombros 

como se fosse a ideia mais ridícula que já tivesse ouvido. 

— Então ela manda um assassino para me ameaçar? — Zoryu se 

ergueu de sua cadeira, indignado. — Eu sou o Senhor do Fogo! Sou o 

líder real do estado! É assim que o Avatar conduz diplomacia agora? 

O velho colocou um único dedo no peito de Zoryu e o empurrou. 

Zoryu voou de volta para sua cadeira, quase derrubando-a. Uma dor 

terrível se espalhou daquele único ponto de contato. Ele teve que checar 

se não estava sangrando.  

— Você não entende — disse o velho. — Ela me mandou te dizer 

que percebe o erro que cometeu ao tentar se meter em política com você. 



— Sua voz desceu a um tom mortífero. — Minha amiga não é uma 

diplomata. Ela é o fracasso da diplomacia. Ela é a destruição das 

negociações. Não há escalada de hostilidades à frente dela. 

Ele deu um passo para trás, o sorriso fraternal novamente em seu 

rosto. Decidindo que a mensagem tinha sido suficientemente entregue, 

ele pulou de volta no parapeito da janela para sair. Zoryu não sabia como. 

A queda daquela altura era de pelo menos algumas centenas de metros. 

O homem olhou pelo ombro para uma despedida. 

— Algumas pessoas no meu país gostam de acreditar que Avatar 

Yangchen os observa. Mas você, Senhor do Fogo... Posso garanti que 

Avatar Kyoshi observa você.  

Zoryu bateu os punhos. A impotência o enfuriava, o fazia ceder a 

comportamentos infantis. 

— Ela não pode me observar pra sempre! — ele gritou. 

O velho virou a cabeça e riu por cima do trovão. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


