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Kauane estava com um aperto no peito, quer dizer, naquela manhã em sua casa, seus únicos
objetivos eram conversar com sua família, parabenizar Duda e estudar, entretanto, três batidas
na porta mudaram tudo. Talvez se tivessem saído mais cedo ou viajassem, mas o velho
apareceu e tudo mudou na sua vida e de seu irmão, Cauê.Foram perseguidos por monstros,
ameaçados e quase mortos, sem ao menos saberem nada sobre seu passado. Tudo para
chegarem em seu antigo lar, Guarani, uma aldeia indígena magicamente escondida. Mais
rápido que nunca, os dois se viram destinados a combater a Herdeira do mal, que faria de tudo
para destruir Guarani.Então Kauane e Cauê, junto aos seus amigos, saem em uma jornada a
fim deinterromper os planos da inimiga, que pretende ressuscitar o espírito maligno chamado
Tau, pondo em risco a vida do seu povo e de toda população.

About the AuthorRuth Stiles Gannett graduated from Vassar College in 1944 with a degree in
chemistry. My Father's Dragon was the first of her children's books, and it proved so popular that
she wrote two sequels. The three books have remained continuously in print since their initial
publication more than 60 years ago. Gannett's mother-in-law, Ruth Chrisman Gannett, provided
the lovely illustrations. --This text refers to the hardcover edition.
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Ingrid Layanne, que me ajudou mais do que todos a tornar esse mundo real.Mensagem de uma
deusaO céu estrelado iluminava a deserta Praça da República, a noite em Belém era fria, havia
apenas um senhor sentado em frente ao Theatro da Paz, ele vestia roupa social, calça preta e
camisa branca, tinha poucos cabelos presos em um rabo de cavalo, na mão segurava uma
bengala e usava óculos escuros. Ele olhou no relógio, estava impaciente, queria sair logo de lá,
ficar naquele lugar, naquela hora da noite, era perigoso.Como se o universo tivesse lhe
escutado, o clima mudou para um frio mais ameno, do céu, uma luz acendeu como uma estrela
cadente, que aos poucos foi descendo e criando forma, um pássaro com penas marrons se
aproximava, quando chegou perto do chão o brilho voltou a aumentar, o senhor fechou os olhos
instintivamente. Quando o brilho se desfez, ele abriu os olhos, em pé ao lado dele se
encontrava uma mulher, ela tinha a pele azulada como o céu escuro, o cabelo era na altura do
quadril e se enrolava em seus braços como se tivesse vida, seus olhos eram cintilantes como
estrelas, de um azul intenso, que parecia conter todos os segredos do universo. Em sua mão
direita, havia um cetro de um metro e vinte, na parte superior, havia uma pedra no formato de
uma lua crescente. Suas vestes pareciam feitas com imagens do céu, um vestido que cobria da
clavícula até o joelho.— Olá, Iany,[1] — saudou ela, dando-lhe um sorriso — vejo que atendeu
meu pedido.— Sim, senhora, mas confesso estar nervoso — disse o homem — da última vez
que um deus me chamou para uma conversa, eu quase perdi uma das minhas pernas.—
Lamento por tais acontecimentos, Fidalgo. — Ela andou em sua direção e sentou do seu lado
no banco. — Sabe que nós evitamos ao máximo envolver os mortais em nossos assuntos,
ainda mais os da sua espécie.— Sei muito bem, senhora, mas eu sirvo a um propósito que
minha família se dedica há eras, nunca recusarei prestar serviços a um deus.— Minha
senhora? Ora, por favor, eu ainda sou jovem, tenho um pouco mais que quarenta mil anos.—
Sem querer parecer rude, Jaci, mas por que tu me chamaste aqui? — perguntou, ele estava
cada vez mais impaciente. — Você sabe que, para mim, este ambiente é muito perigoso a esta
hora.— Com isso não te preocupes, o véu nos encobre — disse Jaci para ele. — Sabes do meu
potencial, mesmo que meus poderes reflitam a lua, eu continuo poderosa.— Disso não duvido
de forma alguma, porém continuo com medo, muitos dos meus ancestrais não concordam com
minha índole — disse Fidalgo mostrando inquietude.— Então, como dizem os humanos de hoje
em dia, vamos aos negócios. — Jaci levantou as mãos como se estivesse em uma sala de
reunião.— Senhora, ninguém mais usa esses termos — respondeu, mas a divindade o ignorou.



— As crianças, precisamos delas — disse a deusa com uma voz levemente carregada.— Mas,
senhora, a pajé mandou levá-los embora, longe de nosso mundo, o destino deles é perigoso
demais — respondeu um tanto surpreso.— Eu sei a situação dos curumins[2], por isso digo que
precisa resgatá-los. — Jaci olhou para o teatro mostrando concentração. — Tive uma visão, um
pequeno vislumbre do futuro que me custou caro. As Sete Bestas estão despertando, você
precisa comunicar Caacica, eles correm perigo.— Senhora, como isso é possível? — Fidalgo
sentiu um leve calafrio. — Eles estavam mortos, não?— Eu também já morri, não é? — Jaci
sorriu enquanto olhava para o teatro. — Estou preocupada, pelo que parece, tempos difíceis
estão por vir.— O que o senhor dos deuses tem a dizer?— Ele não admite que está com medo,
o inimigo ganhou força sem nem mesmo percebermos, seus filhos estão despertando, mas ele
continua no palmo debaixo do plano astral, aprisionado na parte mais baixa do inferno, como
dizem os brancos. — Jaci olhou para o chão. — Consigo sentir a energia dele. Se ele tiver
posse das crianças, dos renascidos, conseguirá despertar, meu marido está fraco demais para
lutar contra ele, os deuses não estão unidos, mas, mesmo assim, a tribo precisa sobreviver,
compreende?— Perfeitamente, senhora. — Fidalgo abaixou a cabeça.— Como você não tem
tempo, abrirei um portal para o mais próximo possível da tribo, avise meu neto Caipora para ele
ficar de olho nos estrangeiros e em coisas fora do normal, que deixe a aldeia segura, diga que
estou com muita saudade também.— Fico imensamente agradecido, senhora, ele receberá a
mensagem.Jaci olhou para o lado, uma árvore a alguns metros de distância deles começou a
balançar.— Precisamos partir, há muitos espíritos por aqui. — Ela levantou-se e o Fidalgo fez o
mesmo. — Obrigado, Iany.— É um prazer servi-la, senhora.Jaci andou até a frente do teatro,
parou em uma coluna, encostou o cetro de lua na parede e os tijolos começaram a se afastar,
abrindo passagem para uma mata do outro lado.— Você, Jacinto Fidalgo, dos imigrantes bem-
aventurados e de alma pura, tem minha benção para prosseguir sua jornada.Assim, ele pulou
no portal.Jacinto Fidalgo caiu de joelhos no chão, o solo que pisava naquele momento era
terroso e cheio de folhas, a noite estava fria novamente. Levantou-se, olhou em volta e
percebeu que estava onde deveria estar, mas não é como se Jaci fosse errar, a deusa da magia
nunca erra.“É muito bom estar de volta”, pensou.— Também acho, meu bom amigo — falou
uma voz atrás de Fidalgo. — Você fez falta aqui, não tive mais com quem caçar, as filhas de
Guaraci não me levam a sério. São chatas.Fidalgo olhou para trás.Montado em um tipo de
Javali gigante, havia um jovem, ele era atlético, tinha pele marrom, seus olhos brilhavam, sua
íris era da cor do topázio, seus cabelos lisos até o ombro, seu rosto pintado em tom vermelho.
Fidalgo reconhecia aquele garoto, era Caipora, deus defensor da floresta.— Ora, jovem deus,
queria ter a sorte de manter-me em forma igual a vocês. — Fidalgo apoiou-se em sua bengala
de um jeito descontraído. — Mas meu corpo já está frágil, não sou mais aquele de anos atrás.—
Entendo, mortais são tão frágeis, não acha? — perguntou, descendo do Javali que no mesmo
instante deitou-se. — E, ainda assim, tão determinados a mudar tudo.Caipora olhou para céu,
parecia muito reflexivo.— Minha mãe me disse certa vez que os deuses nascem para fazer a
mesma coisa sempre, — disse — mas quando Tupã criou os seres humanos, deu-lhes a



chance de decidir sobre suas próprias vidas.— É uma forma de balancear o cosmos. — Jacinto
tirou os óculos. — Todavia, principalmente os criados por Tupã, têm a alma forte.Caipora olhou
para o nada por alguns segundos, depois olhou Jacinto sorrindo.— Sabe, chega deste assunto
deprimente. Me diga, — Ele aproximou-se do velho homem. — O que lhe traz em nossas terras
depois de tantos anos?— Ah, claro, tenho que falar com Caacica — respondeu.— Você parece
cansado, sente-se e me deixe adivinhar. — Caipora levantou sua mão direita e as folhas no
chão começaram a mexer, alguns galhos levantaram-se atrás de Jacinto, as folhas revestindo-
os, formando uma cadeira de balanço. — Acredito que isso sirva, não?— Perfeito. — Jacinto
sentou-se. — Sua tia-avó Jaci veio falar comigo...— Ah, não me conte, deixe que eu adivinho de
novo, — disse Caipora, ele começou a andar — é sobre os renascidos.— Isso.— Eu já previa,
sinto o espírito de seus filhos tentando entrar em nosso plano astral — Ele acariciou seu animal.
— Conhece a história, não é?— Estou ciente. — Jacinto se arrumou na cadeira. — Você sabe
que perdi muito da minha memória. Inclusive, antes que eu me esqueça, Jaci disse estar
morrendo de saudade de ti.— Você deve ir, velhote. Caacica deve estar para repousar — falou
cutucando o Javali. — Tenho muitos negócios a resolver, preciso partir.— Agradeço o assento,
foi de grande ajuda, essas viagens não são nada boas — respondeu Jacinto levantando-se.—
Gostou? — Ele subiu em seu Javali, estalou os dedos e a cadeira se encolheu até caber na
palma da mão. — Pense em sua forma original e poderá usá-la quando quiser, pense nela
pequena e assim será.Pousou o objeto na mão do senhor.— Parece que hoje é minha noite de
sorte — disse rindo.— A noite ainda não terminou, querido amigo.E partiu com seu Javali na
direção oposta.— Deuses, sempre tão negativos — resmungou o homem seguindo a trilha para
a tribo. Jacinto lembrava-se bem do caminho, quando era jovem, fazia esse percurso sempre,
sua família servia aos deuses há gerações, ele era só mais um dos que tiveram a honra de
percorrer o mesmo lugar. Para aqueles que eram merecedores da visão, ficava mais fácil achar
a aldeia, havia uma trilha certa por onde seguir. As árvores de Pau-Brasil formavam ela, jarros
transparentes, com pedras amarelas luminosas pendurados nos galhos iluminavam o
percurso.O homem passou alguns minutos andando, o suficiente para recuperar-se da viagem
e, enquanto isso, pensava sobre os acontecimentos recentes, sabia que Caipora tinha alguma
informação importante, mas preferiu não revelar a Jacinto por algum motivo que o mesmo não
pôde adivinhar. Ele finalmente conseguiu identificar a aldeia, à sua frente duas grandes
estátuas davam abertura ao interior dela, de um lado, a primeira mulher nascida da terra,
Sypave, e do outro, o primeiro homem, Rupave. A aldeia era cercada por grandes árvores de
Pau-Brasil que se alongava por vários metros.Chegou na entrada e encontrou duas mulheres
de guarda, usavam calças largas de camuflagem, suas camisas eram de tecido branco fino, no
pescoço, encontravam-se colares que davam a elas habilidade de ver tão bem quanto uma
águia.Aproximou-se das mulheres.— Boa noite, crias de Guaraci, vim ter uma conversa com
Caacica. — Jacinto fez uma leve reverência enquanto falava. — Tenho negócios a tratar.—Você
não pode chegar sem avisar, Iany — disse a que estava à esquerda de Jacinto.— Não seja
indelicada, Kali — disse a outra. — Perdoe-me, Jacinto, tenho certeza que seus assuntos são



de suma importância. Vou falar com Caacica, um momento.— Obrigado — respondeu o
homem.A mulher da direita fechou os olhos e tocou seu colar, que brilhou e soltou um pouco de
fumaça, falando na língua que Jacinto conhecia bem, Tupi-guarani, entrando em contato com
alguém de dentro da aldeia, finalmente, ela abriu os olhos e sorriu.— Caacica está esperando
por você — disse a moça da direita abrindo caminho — pode prosseguir.Em sua frente, um
brilho reluziu da abertura, sinalizando que a passagem tinha sido aberta. Ele adentrou no
corredor escuro, atrás de si, ouviu as irmãs comentando:— Kala, tu não podes ficar tratando tão
bem os que não são sangue puro. — Kali ralhou com a voz carregada de raiva.— Irmã, tu tens
que parar de ser tão raivosa — a voz de Kala foi mais gentil. — Reconheço um inimigo quando
vejo, aquele homem tem uma energia... As vozes das duas sumiram, sinalizando que o véu
mágico se fechara, Jacinto prosseguiu seu caminho.À sua volta havia mais pedras brilhosas
cravadas nas paredes iluminando o longo corredor, havia também desenhos e pinturas que
contavam a história indígena, desde o nascimento da terra até a última grande guerra. Jacinto já
tinha visto aquela parede tantas vezes que decorara cada uma das histórias, infelizmente, ele
passara muito tempo na civilização branca e sua memória já não era mais a mesma, sentia falta
da sua antiga casa. Finalmente, saiu do corredor, seu caminho se abriu, a aldeia era de uma
imensidão que nem mesmo era possível ver onde os muros feitos de pau-brasil terminavam. No
centro, havia uma grande árvore, a maior da aldeia, chamada de Árvore da Vida, em suas
enormes raízes havia uma casa que parecia simples, feita de madeira. Jacinto queria muito
andar pela aldeia, matar a saudades, mas precisava urgentemente tratar de assuntos com a
pajé, sendo assim, seguiu seu destino.Ao chegar na frente da casa, viu que os degraus
estavam cobertos por raízes de urtigas enfeitiçadas, lembrava-se do processo, fez um esforço e
ficou ajoelhado, tocou na terra e disse “Tupã, faça-me digno dos conselhos daquela que foi
abençoada pelos deuses”, instantaneamente a poeira moveu-se do chão em direção às urtigas
que se deslocaram para os lados, resultando em uma abertura, o velho levantou-se e tornou a
subir os degraus. Chegando na porta, não precisou bater, ela se abriu sozinha, dentro a
decoração era feita, principalmente, de ervas de todas as cores e aromas, a casa era duas
vezes maior do que aparentava e feita de uma madeira lisa, que fazia com que as paredes e o
chão parecessem mármore, no centro da sala, havia uma grande mesa feita de concreto, nela
encontravam-se papiros com gravuras.Ouviu passos vindo de uma escada à sua esquerda,
uma mulher esbelta descia, os cabelos multicoloridos presos em um coque, seus olhos azuis
acinzentados combinavam com a cor do colar repousando em seu pescoço, suas vestes eram
de um tecido fino similar à das guardas na entrada da aldeia, um longo vestido que chegava ao
chão e modelava suas curvas, a bela mulher viu Jacinto e lhe lançou um olhar amigável.—
Chegou mais rápido do que esperava, Jacinto — disse Caacica acomodando-se perto da
mesa. — Perdão pela bagunça do lugar, recebi uma mensagem de Ceuci falando que ela teve
um sonho em que aprendia a fazer uma cura para o feitiço da morte, desde então estou fazendo
novas receitas. A que devo a visita?— Lamento interromper seus afazeres, mas Jaci me
procurou na civilização branca, disse que deveria vir aqui e contar que em breve o espírito de



Anhangá irá acordar.Quando Jacinto mencionou o nome, uma tábua da parede se rachou,
Caacica estalou os dedos e disse “unir”, a tábua voltou ao seu lugar de origem sem nenhum
defeito.— Cuidado com os nomes que usas, Jacinto — alertou Caacica, puxando uma cadeira
que estava debaixo da mesa. — Sente-se, vamos conversar.Jacinto pegou o presente recém
adquirido, botou a miniatura de cadeira no chão e pensou na cadeira, a mesma foi crescendo
gradativamente até tornar-se do tamanho original.— Tu somes por anos e volta com mais
quinquilharias mágicas que antes — disse Caacica sorrindo.— Foi presente de Caipora,
acredito que ele ache que meu corpo sequer aguenta andar. — Jacinto olhou para a bengala. —
Mal ele sabe que ainda tenho diversos truques na manga.— Nunca duvidei de suas
habilidades. — Caacica encostou a mão na mesa, a pressionou e adentrou o material, de lá
tirou dois copos, um com algo similar a cerveja e outro com suco de cupuaçu. — Conte-me sua
história. O homem contou de sua conversa com a deusa e de sua pequena jornada até ali,
Caacica escutou atentamente sem esboçar nenhuma surpresa, a conversa demorou horas, a
mulher contou ao velho as visões que teve, sobre o que viria a partir daquele momento.A muitos
quilômetros dali, se via dois jovens cujas vidas estavam prestes a mudar.O velho estranho na
minha portaAcordar, tomar banho, levantar, ir pra escola, voltar pra casa e estudar novamente,
essa era rotina de Kauane. Ela morava no interior de São Paulo, tinha um irmão mais novo
chamado Cauê e eles viviam com a família Silveira. A vida de ambos era bem repetitiva, mas
nada ruim, apesar de serem adotados, Lúcio e Vera, seus pais adotivos, tratavam eles da
mesma forma que os filhos biológicos, Eduardo e Rafaela, sem discriminação alguma.A família
era humilde, mas viviam de maneira confortável, Rafaela nascera no mesmo ano que Kauane
fora adotada, então Kauane tinha dezenove anos e Rafaela quinze, Cauê que tinha dezessete,
Eduardo era o mais novo de todos com onze anos.Naquela manhã, Kauane acordou sentindo-
se demasiadamente preocupada, não sabia se era ansiedade pelo vestibular estar próximo ou
se estava com alguma doença, pois fazia tempo que sentia muito desconforto no peito, mesmo
assim, se levantou e tomou banho, olhou no espelho e analisou como estava naquela manhã:
seus cabelos na altura dos ombros eram puramente pretos, seus olhos eram puxados e
castanhos cor de âmbar, suas características mostravam muito de sua etnia indígena. Arrumou-
se de modo simples, vestido até os joelhos e sapatilha. Saiu do seu quarto e foi em direção à
cozinha pronta para o café da manhã, já eram sete e meia e estava atrasada para a
aula.Encontrou todos sentados em volta da mesa, conversando sobre várias coisas ao mesmo
tempo, as conversas sempre costumavam ser assim, desde quando eram pequenos. Sentou-se
ao lado do seu irmão, estava mais arrumado que o normal naquele dia, usava camisa social
branca e jeans preto, diziam que Cauê parecia uma versão menor e masculina de Kauane, com
os cabelos pretos lisos, bem aparados, seus olhos também da cor âmbar eram um pouco
menos intensos que o da menina.— Bom dia, Kau — saudou Vera, sua pele era negra e os
cabelos cacheados, usava short jeans e uma camisa velha. — Está servida, meu bem? Temos
pão, café, bolacha, suco e o mais especial de tudo: bolo.— É, Kau, hoje é o dia que o Duda faz
doze anos, ele tá se tornando rapaz — disse Cauê pegando uma fatia de bolo e levantando. —



Um brinde ao pequeno homem da família.Duda riu e pegou uma fatia de bolo para juntar-se a
Cauê. Ele levantou e ficou como um soldado com a mão no peito.— Obrigado, caros
companheiros, acredito que aqui, com doze anos, já estou pronto para uma nova jornada, cheia
de tensões de matemática e desilusões amorosas.— Ora, desilusões — disse Rafaela, magra e
mais alta que a mãe, seus cachos pendendo soltos no ar — estudar não quer.— O que você
acha que eu quis dizer com tensões de matemática? Estou pronto para as decepções da
vida.Kau se serviu e começou a saborear o seu pão com café, ouvindo a conversa dos pais
sobre as suas dívidas, atualmente só um deles trabalhava, o que dificultava as coisas em casa,
era difícil porque Kau sentia que sua presença e a de Cauê traziam muitos gastos para a
família, já que o casal era responsável pelas roupas, alimentação e materiais escolares dos
irmãos, mas mesmo assim sempre diziam que era muito bom ter Kau e Cauê como filhos.Cauê
conversava com Duda explicando coisas que estava vendo na escola, ele costumava ser
sempre muito dedicado nos estudos, também tinha grande facilidade para aprender qualquer
coisa que fosse passada para ele, independente da sua série.—... Isso quer dizer que
demoraríamos anos pra chegar em qualquer outro planeta. — Cauê gesticulava para Duda com
uma torrada na mão — Entende?— Claro, — Duda mostrava óbvio desinteresse pela conversa.
— Muito legal.— Eu sei, é espetacular! — Evidentemente, Cauê não percebeu que o outro
menino perdera o interesse — Espere até chegar no primeiro ano e estudar funções.— Cauê
sendo Cauê — falou Rafaela enquanto digitava algo no celular — Deixa o garoto em paz, ele
gosta de manter a infância dele pura sem essas decepções que aprendemos à toa na escola.—
Ora, decepção... — Cauê pareceu desapontado — Estudar o universo não é uma decepção, é
obrigação. Escutou bem, Duda?Duda parecia estar em qualquer outro lugar que não ali.— Sem
dúvidas, Cauê, estudar, estudar e estudar... — Ele tomou um pouco de suco. — Kau, quando
você for médica, vai ser médica do quê?— Não sei ainda, Duda — respondeu demonstrando
tristeza. — Não sei nem se vou passar, imagine que área seguir...— Ah, desculpa, — Pela
expressão de Duda, Kau pôde ver que ficara envergonhado. — Não queria te chatear.— Não
chateou não, Duda, — falou Kau penalizada — só estou um pouco nervosa, tenho vontade de
me tornar cirurgiã.— Você devia ir para a guerra ajudar aquele pessoal que foi atacado — disse
Duda.Há algum tempo, Duda vira notícias dos ataques que ocorreram na Síria, desde então, ele
tenta arrumar uma forma de ajudar os Sírios.— Calma, Eduardo. — Vera voltou a prestar
atenção no restante da família. — Tenho certeza que não importa o que Kauane faça, ela
sempre vai dar o melhor de si.— Estou dizendo isso para ela há meses, — Cauê se manifestou
— ela sabe que é incrível. — Deu uma piscada.Kau ficou calada, entendia que sua família
queria o melhor para ela, que tivesse mais confiança, mas era difícil quando se almeja uma
vaga em medicina, as faculdades que ofertam exigiam notas excelentes no vestibular e a
concorrência era gigantesca.Quando todos estavam satisfeitos e prontos para seus afazeres,
cada um dos filhos pegou sua mochila, Vera preparou seu material também, ela era professora
do ensino fundamental e dava aula no bairro vizinho.Todos estavam no corredor entre a sala e a
cozinha, fazendo o que Lúcio chamava de “Check List” dos materiais:— Ok, ok — disse Lúcio



— Vamos contar. Vera, material para dar aula, piloto, apagador, livros. Tudo ok?— Tudo ok,
querido — respondeu Vera.– Ótimo. Kauane, livros, caderno, livros do cursinho e dinheiro?—
Tudo certo, Lúcio — respondeu Kauane.— Muito bom. Rafa e Cauê, mesmos materiais ok?—
Tudo certo — responderam em uníssono.— Duda, materiais?— Esqueci meu livro de português
pai, vou lá em cima pegar, já volto! — E saiu correndo.— Vamos andan... — Lúcio foi
interrompido por uma batida na porta. Uma batida cronometrada, como um código. Vera,
deixou o livro cair, Lúcio paralisou, olhando para o nada enquanto a batida se repetia. Todos
viram suas reações, ninguém respondeu nada, nem mesmo Cauê com sua habilidade em
descontrair em momentos constrangedores, Rafaela foi a primeira a se pronunciar:— Bom, se
vocês não forem atender, eu atendo. — Começou a andar, mas Lúcio se pôs na frente dela.—
Calma, meu bem.Mais uma batida na porta, dessa vez alguém gritou do lado de fora:— LÚCIO,
VERA, VOCÊS MORAM AÍ AINDA? — A voz era grave e parecia de um homem idoso —
PRECISO FALAR URGENTEMENTE COM VOCÊS.Vera começou a andar em direção à porta,
mantendo os olhos grudados nela como se pudesse ver através da madeira, abriu a trinca,
girou a maçaneta e abriu a porta dramaticamente. Ali fora encontrava-se um senhor
aparentando uns sessenta anos, era branco e tinha cabelos grisalhos e longos que estavam
presos em um rabo de cavalo, suas vestes pareciam ser de outra época, camisa social branca e
calça jeans boca de sino, usava óculos escuros redondos. Ele parecia extremamente nervoso e
impaciente.— Vera, que os deuses te abençoem. — O senhor se apoiou em uma bengala que
carregava consigo — Quase não consigo achar sua casa, sabia?Vera e Lúcio continuaram com
as caras de espanto, em choque, mesmo assim, Vera lançou ao senhor um sorriso agradável e
lhe disse:— Bom te ver, Jacinto, pensei que nunca mais nos veríamos. Em que posso ajudá-lo?
— Vim em missão por assuntos do passado, onde eles estão? — perguntou ele.Dessa vez
Lúcio manifestou-se:— Estão bem, Jacinto, obrigado por perguntar.— Ora, Lúcio, que bom te
ver. — O senhor sorriu. — Está tão bonito quanto há quinze anos.Lúcio lançou um sorriso sem
graça para ele.— Vejo que trouxe companhia, não é mesmo?Kau não conseguiu ver quem era,
de onde estava só conseguia ver o senhor.— Esse rapaz aqui se chama Tiago, podem confiar
nele, trouxe ele d’aquele lugar.— Ei! — exclamou Duda, aparecendo de repente atrás de Kau,
Cauê e Rafa que deram um pulo pelo susto que tomaram.— Eduardo, não chegue assim, você
quase me mata do coração — resmungou Rafaela baixo — Não sabemos quem são.—
Sabemos que um se chama Jacinto e outro Tiago, pela voz do homem ele é idoso — disse
Cauê. — Kau, você está na frente, o que você tá vendo?— Um cara velho, — respondeu — não
acho que Tiago seja velho, quero dizer, quantas pessoas com mais de quarenta se chamam
Tiago?— Um dia ele vai ter quarenta — retrucou Duda.— Façam silêncio e vamos prestar
atenção — Rafa o repreendeu.Da sala, os quatro começaram a se atentar para conversa que
ocorria na porta.— Vejo que a rua mudou bastante — Jacinto falava —, passamos aqui na
frente umas sete vezes até ter certeza que era o lugar certo.— Fizemos algumas mudanças. —
Lúcio parecia bem mais à vontade então.— Vocês gostariam de entrar? — convidou Vera —
Temos comida, parecem ter feito uma longa viagem.— Adoraríamos, podemos? — aceitou o



Senhor.— Faço questão — disse Vera em um tom cortês.Ouviram-se passos e todos correram
para a sala, era o maior cômodo da casa, havia dois sofás e cadeiras de madeira, além disso,
tinha uma tv pequena e uma mesa com algumas quinquilharias que Lúcio pegava na rua para
tentar criar novos objetos, as crianças sentaram no sofá aguardando os pais. A mãe foi a
primeira a chegar, Lúcio, logo atrás, um pouco sério, sentaram-se no mesmo sofá que os filhos
estavam, os deixando extremamente desconfortáveis, atrás deles, o senhor se apoiava em uma
bengala, mancando, ele sorriu pra todos e sentou-se em uma das cadeiras de frente para o
sofá, em seu encalço, um rapaz alto, um pouco maior que Kau, usava camisa preta e calça
jeans colada, seus cabelos eram um pouco grandes e volumosos, no rosto fino um óculos
quadrado, deixou uma mala no chão e parou para analisar o lugar, depois de instantes
encarando, sentou-se e disse:— Desculpem-me, poderia me dar um pouco de água? Estou
com muita sede.— Ah, claro! — Vera levantou-se. — Um instante.Passara um minuto em um
silêncio constrangedor até Vera retornar com água, bolo, suco, pães e café.— Queria ter
tapioca para fazer como vocês fazem em Belém, — lamentou — mas as que vendem aqui
parecem bem diferentes.— Está ótimo, Vera. — Jacinto pegou um pão — Então, me apresente
sua família.Lúcio juntos as mãos e as esfregou.— Vamos lá, crianças, esse é um velho
conhecido nosso, seu nome é Jacinto e é português, este é Tiago, ele é, hum... amigo? Jacinto,
estes são meus filhos. O mais novo chama-se Eduardo, depois Rafaela, Cauê e Kauane.Jacinto
estremeceu na cadeira, parecia maravilhado olhando para Cauê e Kauane, Tiago, que estava
ao seu lado, continuou com a postura muito séria, encarando os dois.— Formidável, vocês
estão tão crescidos, tão bonitos — elogiou o velho — seus pais ficariam maravilhados em ver a
semelhança de vocês.— Nossos pais? — perguntou Cauê, um pouco tenso.— Vai com calma,
Jacinto — pediu Vera. — Vamos começar do início, Kau e Cauê, nunca escondemos que vocês
foram adotados, sabem que não vêm de um orfanato nem foram abandonados, quando vocês
ficaram mais velhos contamos que foram deixados aqui a pedido de seus falecidos pais, eles
acreditavam que nós seríamos capazes de criar vocês e fazê-los boas pessoas. Era verdade,
Kau tinha quatorze anos quando foi chamada para conversar com Vera e Lúcio, foi durante essa
conversa que descobriu que seus pais verdadeiros morreram em uma excursão na Amazônia,
eles trabalhavam na preservação da floresta. Quando eles morreram, Kau e Cauê foram
mandados para Lúcio e Vera que os criaram e educaram, deram lar, comida e roupas lavadas,
Vera disse que um dia teriam que partir para conhecer a vida de cada um, Kau nunca
compreendeu direito o que aquilo significava mas sempre se esforçou muito para conseguir ter
uma vida normal e independente dos tutores. Ela estava aflita, nunca tivera a chance de
conhecer alguém além de Lúcio e Vera que soubesse sobre seus pais biológicos e na frente
dela havia um senhor que falava deles como se fosse velho amigo.Lúcio tomou a fala:— Vocês
lembram que nunca deixamos vocês nos chamarem de pai e mãe? Bom, era por isso, um dia
vocês teriam que seguir suas vidas sem nós.— Você tá expulsando a gente? — Kau espantou-
se.— De forma alguma, Kauane, — respondeu o senhor — eles estão cumprindo o papel que a
eles foi dado, sabiam que poderia chegar um momento onde vocês iriam precisar trocar de



família, ir atrás de sua verdadeira origem.— Mas nossos pais estão mortos — insistiu Cauê —
que família que temos?Alguém bateu na porta, mais uma vez interrompendo alguém, Vera
levantou-se um tanto atrapalhada.— Melhor vocês dois irem para a cozinha — alertou a mãe
adotiva.— Eu tenho certeza que quem está atrás daquela porta não é do seu agrado, Vera —
respondeu Jacinto.— Melhor vocês todos irem pra cozinha, então. — Lúcio levantou-se com ar
sério. — Vera, não sei o que está acontecendo, mas acho melhor não duvidarmos de
Jacinto.Houve um momento em que Vera e Lúcio se encararam, como quando não queriam
dizer algo para os filhos e conversavam por olhar.— Eu tenho certeza da minha palavra, Vera.
— Jacinto levantou-se. — Olhe o colar do garoto, está brilhando, indica perigo.Mais uma batida
na porta, desta vez mais apressada e forte.— Estamos sem tempo, andem, meninos, cozinha.
— Vera olhou ao redor analisando a sala. — Só saiam quando eu mandar. Lúcio, vamos.A
postura de Vera era tão séria, que ninguém sequer perguntou o que estava acontecendo, todos
levantaram-se e seguiram em direção à cozinha, a mesa ainda estava feita e ainda tinham
pedaços de bolo e pão, Jacinto se sentou e os outros ficaram em pé, tentando captar a
conversa.— Jacinto, se me permite dizer, algo tá muito errado, — alertou Tiago — a gente tem
que ir embora daqui.— Você quer bolo? — perguntou Duda, estendendo um pedaço de bolo
para Jacinto. — É meu aniversário, minha mãe que fez e tá muito gostoso.— Não, garoto,
vamos ficar meio ocupados agora, — respondeu Jacinto sorrindo para o menino — mas, se
você me permite, posso levar para a viagem.— Tá bom, vou colocar em uma vasilha. — Duda
começou a revirar o armário de louças.— Vocês têm que sair daqui, — O garoto de olhos
castanhos apontou para Rafa e Duda. — e vocês dois vem com a gente — falou para Kau e
Cauê.— Você tá falando pra gente sair de nossa própria casa? — questionou Rafaela.— Não é
isso, lamento a falta de educação do meu amigo aqui — interviu Jacinto— ele não costuma sair
muito — ponderou. — Bom, de qualquer forma, ele está certo. Kauane e Cauê terão de vir
conosco, por uns dias...— Não vamos sair com você, cara — disse Cauê sério. — Nem te
conhecemos, você chegou aqui faz menos de dez minutos com uma história de missão e não
sei o que mais...— Além do mais, nesse exato momento, nossos pais estão conversando com
mais estranhos e não parecem nada confortáveis com a situação — completou Rafaela,
interrompendo o irmão.— E, sinceramente, vocês dois são estranhos mesmo — disse Kau,
olhando Tiago de cima a baixo.— Eu não acho, — respondeu Duda — é até educado.— Melhor
falarem mais baixo, — disse Tiago — acho que sua mãe está conversando com alguém.Tiago
fechou os olhos e sussurrou palavras que ninguém conseguiu ouvir, depois encostou o ouvido e
as mãos na parede.— Jacinto, tempos um problema — avisou Tiago.— O que está havendo?
— questionou Jacinto levantando-se calmamente.— Eles estão falando com alguém... — Fez
uma pausa voltou a pôr o ouvido na parede. — Com alguém que tem tua voz? — Pareceu
espantado. — Um metamorfo — se alarmou — tá atrás da gente.— Um o quê? — Rafaela
estava perplexa.— Sim, — respondeu Jacinto — desses que tem em filmes e mudam de forma.
— Vocês só podem estar brincando, — falou Kau indignada — isso é uma festa surpresa pro
Duda ou algo do tipo?— Vamos embora agora — concluiu Tiago.— Não, não vamos deixá-los



correndo perigo aqui, não fale baboseiras. — Jacinto levantou-se.— As nossas ordens são
apenas de pegá-los e voltar para aldeia — retrucou Tiago.— Temos que deixá-los seguros, —
insistiu Jacinto — nós os fizemos passarem por isso, você entende que é nossa obrigação,
imagino.— Eu não faço ideia do que você queira dizer, mas vou fazer o que puder por eles. —
Tiago cedeu destravando a mala, ficou pensando por um tempo. — Tenho uma ideia, não tenho
certeza que vai dar certo, temos pouco tempo, preciso que alguém traga Vera até a cozinha. —
Ele apontou pra Rafaela e Eduardo. — Um de vocês.— Me dê um bom motivo pra eu
simplesmente fazer o que você manda — desafiou Rafaela — Já mencionei que nunca vimos
vocês na vida e não temos motivo aparente pra confiar em vocês?— Será que que nunca viram
mesmo? Kau? — chamou Jacinto.— O quê? — respondeu um pouco apreensiva.— Eu trouxe
vocês dois aqui, você não lembra porque era muito nova, mas fui eu, Kau. — Jacinto aproximou-
se — Deixa-me lhe mostrar.— Cara, acho melhor você não tocar na minha irmã. — Cauê se pôs
entre os dois.— Vamos lá, me mostra — respondeu Kau.— O quê? — exclamou Cauê
indignado.— O que ele pode fazer? Duvido muito que vá me matar.— Obrigado pelo voto de
confiança.Jacinto tirou os óculos, seus olhos pareciam cansados e já não enxergava tão bem.
Ele se aproximou de Kau, ninguém se mexeu, todos pareciam prender a respiração, ele
estendeu sua bengala.— Segure isto, você vai compartilhar parte do que é meu. — Kau fez o
que ele pediu.Instantaneamente Kau sentiu sua cabeça latejar, o mundo à sua volta escureceu,
só estavam ela e Jacinto.— Deixe sua mente livre — sugeriu ele.Kau fechou os olhos, sentiu
sua cabeça doer, uma dor excruciante, até que repentinamente foi diminuindo, ela não se
atreveu a abrir os olhos.— Kauane, pode abrir os olhos. Estamos em uma lembrança. — Ouviu
a voz de Jacinto.Kau assim o fez, percebeu imediatamente que estava na rua de casa,
reconheceu as paredes que pareciam recém pintadas, o resto da rua estava vazia, as únicas
luzes que podiam ser vistas eram as dos postes de energia.— Sabe, seus pais tiveram que lhe
entregar, — Jacinto começou a falar — Eles sabiam o risco que seria vocês crescerem tão
perto do mundo que pertencem. Seu pai morreu e sua mãe, antes de morrer, viu que vocês
poderiam mudar o mundo caso fossem pegos por mãos erradas, crescessem de modo errado,
por isso, sua mãe me fez lhe trazer para cá, longe da natureza, longe da energia vital do teu
povo.— Meu povo? — Kau estava nervosa, viu uma luz vir do fim da rua.— Sim, você é
indígena, sangue legítimo dos Tupi-guarani, sua família já foi conhecidíssima entre seu povo —
respondeu Jacinto mostrando satisfação em sua voz. — Olhe, chegamos.Um carro parou na
frente da casa, um fusca velho com um motor que fazia tanto barulho que era capaz de acordar
toda a vizinhança, o motorista parou o carro e saiu do veículo. Num primeiro instante, o homem
estava de costas observando a casa, ela não o reconheceu logo, mas, quando o homem se
virou, era perceptível que se tratava de uma versão mais nova de Jacinto: ele usava terno justo,
preto, as mangas rasgadas, sua perna sangrava e seu rosto estava suado. Jacinto começou a
andar para perto de sua versão mais jovem e Kau o acompanhou, ficando ao lado dele.— Ele
não pode nos ver? — murmurou Kau.— É uma lembrança minha, está tudo na minha cabeça.
Note, eu estava checando o endereço dos seus tutores.Kau prestou atenção na versão mais



jovem de Jacinto, em suas mãos, havia um papel similar a um papiro egípcio, nele havia um
grande mapa de São Paulo, havia uma marcação no mapa indicando onde Lúcio e Vera
moravam que cintilava em tom amarelo. Jacinto fechou o mapa e o colocou em seu bolso, virou
em direção ao carro e abriu a porta, dentro havia uma criança e um bebê.— Criança,
chegamos. — Ele baixou o banco traseiro para que a criança pudesse passar — Venha.—
Foram mais ou menos cinco dias de viagem, — disse o Jacinto do presente — passamos por
muita coisa, felizmente conseguimos trazer vocês.— De onde? — perguntou Kau, percebendo
que a lembrança congelara — Quem mais estava com você?— Meu filho e eu trouxemos vocês
de sua casa pra essa, onde vocês poderiam crescer em segurança.— E por que seu filho não
está na lembrança? — Kau percebeu no mesmo instante que talvez tivesse feito uma pergunta
estúpida.— Fomos atacados quando estávamos cruzando o Mato Grosso, uma história um
tanto complicada, — Ele pareceu desconfortável. — essa no banco de trás é você, o bebê ao
lado é seu irmão, vocês vieram de muito longe, você foi muito forte pra uma criança daquela
idade, sabia? Seus pais teriam ficado orgulhosos.— Quem são nossos verdadeiros pais? —
Aos poucos Kau foi sentindo-se mais confortável para tirar suas dúvidas, mas mesmo assim
estava extremamente nervosa e assustada. — Quer dizer, de onde eles vieram?— Eles vieram
de uma terra protegida, onde só os de puro sangue e alguns homens brancos, como eu, podem
entrar.— Eles não morreram em uma excursão, não é? — Kau entendeu o porquê daquela
lembrança.— É, mas eles se foram, Kau. — Jacinto lançou um olhar solidário para garota. — O
último pedido de seus pais antes de partir foi que vocês não se envolvessem com seu povo a
menos que fosse totalmente necessário.— Supondo que isso tudo seja verdade, onde que Vera
e Lúcio entram nessa história?— Sua mãe os conheceu quando eles foram em uma excursão
na Amazônia, viraram grandes amigos, sua mãe viu muita bondade neles e sabia que, caso ela
precisasse de algo, podia confiar neles, e, veja só, ela acertou. A cena prosseguiu, de dentro
do carro, saiu uma garotinha que aparentava ter não mais que cinco anos, seus cabelos eram
curtos como de um menino, suas roupas eram farrapos brancos, em seu colo carregava um
bebê, parecia não ter nem um ano de idade— Tio, o senhor vai deixar a gente? — perguntou a
garota.— Só por um tempinho, mas aposto que nem vai dar tempo de você sentir saudades. —
Mesmo parecendo sentir dor, o homem sorriu. — Cuide sempre do seu irmão.Ele pegou a
criança do colo da garotinha, segurou a mão dela e andaram em direção à porta. Kau e Jacinto
ficaram parados olhando a cena, a menina sentiu sua cabeça latejar novamente, era muita
informação para sua mente, permaneceu calada e Jacinto tocou em seu ombro, ela não
percebeu, mas largara a bengala do velho homem.— Eu imagino que seja difícil, Kau — disse
ele.Ela não respondeu, ficou olhando enquanto o Jacinto da lembrança andava até a porta dos
pais adotivos, o coração de Kau parecia estar saindo do seu corpo. A porta abriu, Vera
apareceu, não como hoje, mas uma mulher bem mais nova, cabelo preso para o alto e grandes
argolas, ela mandou Jacinto entrar e os observadores não puderam ver mais nada.— Eu não
queria que você visse isso desta forma, — disse Jacinto ao seu lado — mas estamos sem
tempo e não posso obrigar você a nada, só quero que saiba que eu prometi que buscaria vocês



quando fosse necessário e vim, espero que acredite na minha palavra quando digo que quero o
melhor pra você e pro seu irmão, não posso explicar tudo agora, mas prometo que irão saber
tudo no momento certo, para isso eu preciso que vocês venham comigo.Kau sabia que, de
alguma forma, ele dizia a verdade, era como se aquele momento fizesse parte dela também,
todos os momentos, o jeito como Vera e Lúcio os tratavam sempre como convidados, as fotos
da excursão na Amazônia, os acontecimentos pareciam tão sólidos quanto momentos atrás,
mesmo que fossem poucos, era o máximo que Kau sabia da sua vida e do irmão, naquele
momento.— Vamos.Jacinto não respondeu, o cenário escureceu e Kau sentiu mais uma vez
uma dor em sua nuca, momentos depois estava na cozinha de sua casa, como se nada tivesse
acontecido. Cauê continuava na mesma posição, Rafaela ainda mantinha os olhos em Jacinto,
Tiago ainda estava com o ouvido na parede.— Bom, acredito que esclarecemos a situação —
disse Jacinto.— Sim, claro. — Kau ainda estava meio nauseada pelas informações que
recebera. — Mas preciso de sua palavra que Vera e Lúcio ficarão bem.— Você tem —
respondeu.— Então é isso? — perguntou Cauê. — Você vai confiar num completo estranho?—
Ele tá dizendo a verdade, Cauê — respondeu Kau e trocou olhares com o irmão. — Ele nos
trouxe aqui, além do mais, não acho que simplesmente ficar aqui vá ajudar em algo.— Cara,
isso tá muito errado — ponderou Rafaela.— Jacinto, não temos mais tempo — disse Tiago —
ou começo a fazer a máscara agora ou vamos deixar eles aqui.— Comece, então — ordenou
Jacinto.O rapaz tirou da mala algo similar a um vaso com desenhos marajoaras, ele tinha uns
trinta centímetros, Rafaela deu um pulo para trás espantada com a expressão que dizia “como
isso deu aí?”, a mesma de quase todos na sala. Logo depois, ele tirou pequenos frascos,
contendo em cada um deles alguns pós coloridos, vermelho, azul, amarelo, abriu os frascos e
os despejou dentro do vaso, uma luz verde saiu dele.— Bom, agora vem a última parte — disse
Tiago tirando os óculos e jogando dentro do vaso, a luz verde parou de iluminar. — Rafaela,
você já pode ir atrás da tua mãe, preciso que você invente uma desculpa que faça ela ficar fora
por três minutos.— Você tem certeza disso? — Rafaela virou para Kau em tom de
reprovação.Kau não tinha certeza de nada, a única coisa que sabia era que queria conhecer
sua história, o que foi um pensamento meio egoísta.— Sim, pode ir — concluiu Kau.Rafaela
seguiu pelo corredor, Tiago tornou a botar o ouvido e as mãos na parede, passou um minuto e
ninguém apareceu.— Ei, o que tá acontecendo lá? — perguntou Duda.— Ela está fingindo ter
uma crise... Espera, agora ela tá contando sobre a escola.... Ok, acho que ela tá vindo.Alguns
segundos depois, Rafaela voltou pelo corredor, seguida por Vera, que parecia extremamente
nervosa:— Vocês têm que ir agora — disse a mulher alarmada — Jacinto, está disfarçado como
se fosse você, ficou fazendo várias perguntas sobre nossas vidas, a paciência dele tá
acabando, vocês têm que sair daqui agora.— Mãe, calma, — Rafaela puxou uma cadeira para
Vera sentar. — eles vão dar um jeito, certo? — A garota olhou de forma incisiva para Tiago.—
Certo. —Tiago, que até então estava na mesma posição, se manifestou. — Vera, preciso de
algo seu, alguma roupa, joia, qualquer coisa que pertença a você.Vera tirou uma pulseira e deu
para o rapaz, era um presente de Rafaela pelo dia das mães. Tiago a pegou e botou dentro do



vaso, tampou com algo que ele tirou da sua mala mágica, alguns segundos se passaram e os
desenhos que enfeitavam o vaso começaram a brilhar.— Isso deveria acontecer? — Kau se
alarmou.— Acho que sim — respondeu Tiago, um pouco desconfortável — ao menos foi assim
que aprendi.— Acha?! — Cauê exaltou-se — Como pode achar?— Não sei, não fui treinado
para isso. — Tiago recuou.— Você tem que saber — insistiu Rafaela.— Vai dar certo, é só
esperar um instante — respondeu um pouco inseguro.— Não temos tempo — interviu Jacinto
— Aliás, para que serve isso?— Substituição, vou me transformar nela, — respondeu Tiago se
referindo à Vera — vou tentar deter o metamorfo, assim que eu entrar lá vocês têm que sair da
casa, me espere no fim da rua — avisou.— Me substituir? — Vera parecia mais nervosa que
antes.— É, como o homem que está na porta — explicou Tiago enquanto abria o vaso — está
pronto.— Vera, lamento lhe dizer isso, mas para sua segurança e de sua família é melhor você
sair de casa por alguns dias — disse Jacinto. — Não queríamos pôr vocês em perigo.

Guarani A tornado warning Guarani A Dallas Cowboys
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Domi, “Muito bom!. O livro em si me deu um pouco de dificuldade em manter minha atenção no
começo por parecer ter um ritmo muito lento, mas quando engrena minha gente sai de baixo
que de repente a história vai que você termina num instante. A Kau ganha com certeza a
posição de um dos melhores personagens que li esse ano, ela tem um desenvolvimento
enorme na narrativa e ofusca bastante todos os outros, mesmo que sejam super interessantes
e cresçam também. A vilã também é muito misteriosa e, mesmo que eu tenha algumas teorias,
não sabemos quem ela realmente é e porque tem tanto ódio contra a sociedade, algo que
provavelmente só descobriremos nos próximos livros que virão... Para quem gosta do estilo de
Percy Jackson, Guarani certamente será interessante, além de ter o diferencial de trazer a
cultura de povos normalmente silenciados na nossa sociedade, vale muito ler e conhecer mais
essa história”

Abya Anaya, “Adorei. Amei ver belém fazer parte de uma fantasia nacional!! Escrita boa,
necessário alguns ajustes ortográficos, mas é muito bom. Adorei.”

LEANDRO COLARES DA ROSA NETO, “Livro maravilhoso!. Amei o linguajar Paraense, a cada
página que se ler da maia vontade de ler outras páginas espero mais edições, recomendo a
leitura deste livro.”

The book by Ruth Stiles Gannett has a rating of  5 out of 4.6. 11 people have provided feedback.
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