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I

Durante as festividades da corte, Nabonidus, o Sacerdote Verme-
lho, que era o verdadeiro governante da cidade, tocou com cor-
tesia o braço de Murilo, um jovem aristocrata. Murilo virou-se, 
deu de encontro com o olhar enigmático do sacerdote e pergun-

tou-se qual significado ele ocultava. Não trocaram palavras, mas Nabonidus 
curvou-se e entregou um pequeno cilindro de ouro a Murilo. O jovem nobre, 
ciente de que Nabonidus nada fazia sem motivo, pediu licença assim que teve 
oportunidade e voltou rapidamente a seus aposentos. Lá, abriu o cilindro e 
encontrou uma orelha humana, a qual reconheceu por conta de uma peculiar 
cicatriz. Suando profusamente, deixou de ter qualquer dúvida quanto ao sig-
nificado do olhar do Sacerdote Vermelho.

Mas Murilo, a despeito de seus perfumados cachos pretos e de suas vestes 
afetadas, não era nenhum fraco a ponto de entregar o pescoço para uma lâ-
mina sem lutar. Não sabia dizer se Nabonidus estava simplesmente brincando 
com ele ou se tinha lhe dado a chance de partir para o exílio voluntariamen-
te, mas o fato de continuar vivo e em liberdade provava que ainda dispunha 
de pelo menos algumas horas, mesmo que fossem só para meditar. Contudo, 
Murilo não precisou meditar para tomar aquela decisão; o que precisava era 
de uma ferramenta. E o destino a proveu, agindo nas espeluncas e bordéis 
dos bairros pobres naquele mesmo instante, enquanto o jovem nobre tremia 
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e ponderava na parte aristocrata da cidade, ocupada por palácios de marfim e 
torres púrpuras de mármore.

Havia um sacerdote de Anu cujo templo, localizado nos limites do bairro 
das pocilgas, era palco de mais do que simples devoção. O sacerdote era gordo 
e bem nutrido, e atuava ao mesmo tempo como receptador de artigos rouba-
dos e espião da polícia. Seu negócio prosperava em ambas as frentes, uma vez 
que na região onde se estabelecera ficava o Labirinto, um emaranhado sinuo-
so de ruelas e covis sórdidos, frequentado pelos ladrões mais audaciosos do 
reino. E os mais audaciosos de todos eram um gunderlandês desertor de um 
grupo de mercenários e um bárbaro cimério. Por causa do sacerdote de Anu, 
o gunderlandês tinha sido aprisionado e enforcado na praça central. Mas o 
cimério havia fugido e, ao descobrir, usando seus escusos recursos, sobre a 
traição do sacerdote, adentrou o templo na calada da noite e decepou a cabeça 
do homem. Um grande tumulto se seguiu na cidade, mas a busca pelo assassi-
no se provou infrutífera, até que uma mulher o entregou para as autoridades, 
levando um capitão da guarda e seu esquadrão ao quarto escondido onde o 
bárbaro jazia embebedado.

Despertando estupefato, mas ferozmente, quando o apanharam, ele estri-
pou o capitão, arremeteu contra os atacantes e teria escapado se o álcool ainda 
não nublasse seus sentidos. Aturdido e meio cego, errou a porta aberta em sua 
fuga precipitada e bateu a cabeça contra a parede de pedra de forma tão terrível 
que desmaiou. Quando voltou a si, estava no calabouço mais fortificado da cida-
de, algemado à parede com correntes que nem mesmo seus músculos bárbaros 
eram capazes de partir.

Murilo foi à cela, mascarado e envolto num manto preto e largo. O ci-
mério o examinou com interesse, imaginando ser ele o carrasco que viera 
para despachá-lo. Murilo explicou a situação, analisando-o com o mesmo 
interesse. A despeito da luz fraca do calabouço e de ter os membros presos 
por correntes, o vigor primitivo do homem era evidente. Seu corpo poderoso 
e seus grossos músculos combinavam a força de um urso pardo com a rapi-
dez de uma pantera. Por baixo da cabeleira preta emaranhada, olhos azuis 
ardiam com selvageria insaciável.

— Você gostaria de viver? — Murilo perguntou. O bárbaro grunhiu, um 
novo interesse surgindo em seus olhos.

— Se eu orquestrasse sua fuga, me retribuiria com um favor? — O aris-
tocrata perguntou.
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O cimério não respondeu, mas seu olhar falava por si.
— Quero que mate um homem para mim.
— Quem?
A voz de Murilo tornou-se um sussurro:
— Nabonidus, o sacerdote do rei!
O cimério não deu sinais de surpresa ou perturbação. Não possuía o medo 

ou a reverência pelas autoridades que a civilização instila nos homens. Rei ou 
mendigo, eram todos iguais para ele. Também não perguntou por que Murilo 
fora até ele, quando as ruas estavam repletas de assassinos fora da prisão.

— Quando vou escapar? — Ele quis saber.
— Muito em breve. Só há um guarda nesta parte do calabouço durante a 

noite. Ele pode ser subornado; ele já foi subornado. Veja… aqui estão as cha-
ves de suas correntes. Vou removê-las e, uma hora depois que eu sair, Athi-
cus, a sentinela, destrancará a porta de sua cela. Você deve amarrá-lo com 
tiras feitas de sua túnica para que, quando ele for encontrado, as autoridades 
pensem que foi resgatado por alguém de fora e não suspeitem dele. Vá direto 
à casa do Sacerdote Vermelho e mate-o. A seguir, vá para a Toca do Rato, 
onde um homem o encontrará e lhe providenciará um cavalo e uma bolsa de 
ouro. Com ambos, poderá fugir da cidade e do país.

— Tire estas correntes amaldiçoadas agora — exigiu o cimério. — E 
mande o guarda me trazer comida. Por Crom, só ingeri água e pão mofado o 
dia inteiro, estou faminto.

— Assim será feito. Mas lembre-se… você não deve escapar até que eu 
tenha tido tempo de chegar em casa.

Livre das correntes, o bárbaro levantou-se e alongou os braços pesados, 
enormes no brilho lúgubre do calabouço. Murilo tornou a sentir que, se havia 
algum homem no mundo capaz de completar a tarefa, era aquele cimério. 
Após repetir algumas instruções, deixou a prisão, antes ordenando a Athicus 
que levasse carne e cerveja ao prisioneiro. Sabia que podia confiar na senti-
nela, não só por conta do dinheiro que tinha pago, mas por causa de certas 
informações de que dispunha a respeito do guarda.

Quando voltou a seu quarto, Murilo estava em pleno controle de seus me-
dos. Nabonidus atacaria por meio do rei… disto tinha certeza. E, visto que a 
guarda real não estava batendo à sua porta, era certo que o sacerdote nada 
dissera ao monarca… ainda. Sem dúvida, amanhã ele falaria… se vivesse para 
ver o amanhã.
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Murilo acreditava que o cimério seria fiel. O sucesso do homem em cum-
prir seu propósito era uma incógnita. Homens já haviam tentado assassinar 
o Sacerdote Vermelho e acabaram tendo mortes hediondas e inomináveis. 
Mas tais homens tinham sido criados na cidade, carentes dos instintos lupi-
nos daquele bárbaro. No instante em que, revirando nas mãos o cilindro de 
ouro com a orelha decepada, Murilo soube por intermédio de canais secretos 
que o cimério fora capturado, percebeu que tinha encontrado uma solução 
para seus problemas.

De volta ao quarto, fez um brinde ao homem chamado Conan e ao su-
cesso dele naquela noite. E, enquanto bebia, um de seus espiões lhe trouxe a 
notícia de que Athicus havia sido preso. O cimério não tinha fugido.

Murilo sentiu o sangue gelar. Naquela guinada do destino, via a mão si-
nistra de Nabonidus, e uma obsessão arrepiante começou a crescer dentro de 
si, imaginando que o Sacerdote Vermelho era mais do que um ser humano, 
que era um feiticeiro capaz de ler a mente de suas vítimas e manipular suas 
cordas, fazendo-as dançar como marionetes. Com o desespero, veio o pâni-
co. Escondendo uma espada debaixo do manto negro, saiu de casa utilizando 
uma passagem oculta e atravessou as ruas desertas. Era meia-noite quando 
chegou à casa de Nabonidus, uma estrutura sinistra que se erguia em meio 
aos jardins murados que a separavam das propriedades ao redor.

O muro era alto, mas não impossível de ser escalado. Nabonidus não de-
positava sua confiança em meras barreiras de pedra. Era o que havia dentro do 
muro que devia ser temido. Do que se tratava, Murilo não sabia com exatidão. 
Tinha conhecimento de pelo menos um enorme cão selvagem que rondava 
os jardins e que, certa vez, fizera um intruso em pedaços como um cão de 
caça faz com um coelho. O que mais poderia existir, não ousava conjecturar. 
Homens que tiveram a permissão de adentrar a casa para conduzir negócios 
legítimos diziam que Nabonidus vivia num ambiente rico, ainda que simples, 
e era servido por um número supreendentemente baixo de criados. Em verda-
de, mencionaram apenas um visível — um homem alto e silencioso chama-
do Joka. Outra pessoa, provavelmente um escravo, fora ouvida movendo-se 
nas redondezas da propriedade, ainda que ninguém a tenha visto. O maior 
enigma daquela casa misteriosa era o próprio Nabonidus, que se tornara o 
homem mais poderoso do reino graças ao seu poder de intriga e manipulação 
da política internacional. A plebe, chanceleres e o rei moviam-se como títeres 
em suas mãos.
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Murilo escalou o muro e chegou aos jardins, que eram uma vastidão de 
sombras criada pelos conjuntos de arbustos e folhagens. Nenhuma luz bri-
lhava nas janelas da casa, que se avolumava entenebrecida em meio às ár-
vores. O jovem nobre cruzou a vegetação de forma rápida, porém furtiva. 
Por um instante, esperou escutar o ladrar do grande cão e ver seu corpanzil 
imenso surgir das sombras. Duvidava da efetividade de sua espada contra o 
ataque, mas não hesitou. Melhor morrer sob as presas da fera do que pelas 
mãos do carrasco.

Tropeçou em algo corpulento e macio. Aproximando-se sob a luz fraca 
das estrelas, discerniu uma forma caída no chão. Era o cão que protegia os 
jardins, e estava morto. O pescoço havia sido quebrado e ostentava o que pa-
reciam ser marcas de enormes presas. Murilo sentiu que aquilo não era obra 
de um ser humano; a fera devia ter encontrado um monstro mais selvagem 
do que ela própria. Olhou nervoso para os arbustos e moitas enigmáticas, 
então deu de ombros e aproximou-se em silêncio da casa.

Descobriu destrancada a primeira porta que testou. Entrou com cuida-
do, a espada em mãos, vendo-se num corredor longo e escuro, fracamente 
iluminado por um brilho que passava através das cortinas em seu fim. Silên-
cio total pairava na casa. Murilo deslizou ao longo do corredor e parou para 
espiar por entre as cortinas. Viu uma sala iluminada, com cortinas de velu-
do tão bem fechadas que impediam qualquer passagem de luz. Estava vazia 
em termos de vida humana; contudo, tinha um sinistro ocupante. Em meio 
à mobília em ruínas e às cortinas rasgadas, que indicavam um confronto 
terrível, havia o corpo de um homem. Estava deitado de barriga para baixo, 
mas sua cabeça tinha sido torcida, de modo que o queixo descansava sobre 
o ombro. As feições, contorcidas num sorriso pavoroso, pareciam encarar o 
assustado nobre.

Pela primeira vez naquela noite, a determinação de Murilo vacilou. Ele 
lançou um olhar inseguro para o caminho por onde tinha vindo. Então, a 
lembrança do bloco e do machado do carrasco o fortaleceu, e ele atravessou a 
sala, desviando-se para evitar o horror soturno jogado em seu centro. Embo-
ra nunca tivesse visto o homem, sabia por descrições anteriores que era Joka, 
o criado sombrio de Nabonidus.

Espiou por uma porta cortinada e viu uma câmara ampla e circular, ro-
deada por uma galeria na metade da distância entre o chão polido e o elevado 
teto. A câmara parecia mobiliada para acomodar um rei. Em seu centro ha-
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via uma mesa de mogno ornamentada, repleta de garrafas de vinho e pratos 
sofisticados. Murilo enrijeceu. Numa grande cadeira com suas costas amplas 
voltadas para ele, viu uma figura cujos trajes lhe eram familiares. Vislumbrou 
um membro vestido numa manga vermelha descansando no braço da cadeira; 
a cabeça, coberta pelo capuz escarlate da túnica, pendia para a frente, como se 
meditasse, da mesma forma que Murilo vira Nabonidus sentar-se uma centena 
de vezes na corte real.

Praguejando contra o próprio coração disparado, o jovem nobre cruzou 
a câmara com a espada erguida, todo seu corpo preparado para estocar. Sua 
presa não se moveu nem pareceu escutar o avanço cauteloso. Estaria o Sa-
cerdote Vermelho adormecido ou seria ele um cadáver que jazia afundado 
naquela grande cadeira? Uma única passada separava Murilo de seu inimigo, 
quando, de repente, o homem na cadeira levantou-se e o encarou.

O sangue foi drenado subitamente das feições do nobre. A espada caiu de 
seus dedos e retiniu no chão polido. Um grito terrível eclodiu de seus lábios 
lívidos, seguido pelo baque seco de um corpo caindo no chão. Então, o silên-
cio voltou a reinar na casa do Sacerdote Vermelho.
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II

Pouco depois de Murilo sair do calabouço onde Conan, o cimério, 
estava confinado, Athicus levou para o prisioneiro um prato de co-
mida que incluía, entre outras coisas, uma bisteca generosa e uma 
caneca de cerveja. Conan comeu vorazmente, e Athicus fez uma úl-

tima ronda pelas celas para checar se tudo estava em ordem e garantir que 
ninguém testemunhasse a falsa fuga. Foi enquanto estava ocupado que um 
esquadrão de soldados surgiu e lhe deu ordem de prisão. Mas Murilo errou 
ao supor que aquele acontecimento implicava que o plano de fuga de Conan 
tinha sido descoberto. A questão era outra; Athicus se tornara negligente em 
suas negociações com o submundo, e um de seus pecados passados voltara 
para apanhá-lo.

Outro carcereiro o substituiu, uma criatura impassível e confiável, que 
jamais teria cedido a nenhuma quantia de suborno. Era um homem prosaico, 
mas tinha uma ideia exagerada sobre a importância de seu serviço.

Após Athicus ser levado para ser acusado formalmente diante de um 
magistrado, o carcereiro fez as rondas pelas celas, como de praxe. Ao passar 
pela de Conan, seu senso de propriedade ficou chocado e ultrajado ao ver o 
prisioneiro livre das correntes e comendo os últimos nacos de carne de um 
grande osso. O homem ficou tão contrariado que cometeu o erro de entrar 
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sozinho na cela, sem chamar os guardas das outras partes da prisão. Foi o 
primeiro erro que cometeu em dever, e também o último. Conan abriu sua 
cabeça com o osso, apanhou seu punhal e suas chaves, e partiu sem preocu-
pações. Como Murilo dissera, apenas um guarda estava de plantão naquela 
noite. O cimério usou as chaves para chegar ao lado de fora dos muros e logo 
respirava o ar puro do exterior, tão livre quanto se o plano de Murilo tivesse 
dado certo.

Sob as sombras dos muros da prisão, Conan fez uma pausa para decidir 
o que fazer a seguir. Ocorreu-lhe que, uma vez que havia fugido por mérito 
próprio, não devia nada a Murilo. Contudo, tinha sido o jovem nobre quem 
removera suas correntes e pedira que lhe mandassem comida; e, sem isso, a 
fuga não teria sido possível. Concluiu que estava em débito com Murilo e, 
sendo um homem que cumpria suas obrigações, determinou-se a cumprir a 
promessa que fizera ao aristocrata. Antes, porém, tinha seus próprios negó-
cios para cuidar.

Dispensando a túnica rasgada, moveu-se pelo ar noturno nu, salvo por 
sua tanga. Conforme andava, tateava o punhal que roubara — uma arma 
mortífera, com uma lâmina larga de gume duplo e meio metro de compri-
mento. Deslocou-se com cautela pelas ruas e praças escuras, até chegar a seu 
destino: o distrito conhecido como Labirinto. Cruzou as ruelas sinuosas com 
certa familiaridade. Aquele lugar de fato era um emaranhado de becos es-
curos, pátios apertados e caminhos divergentes, repleto de sons furtivos e 
odores terríveis. Não havia pavimentação nas ruas; lama e imundície se mis-
turavam numa sujeira desagradável. Não havia sistema de esgoto; os dejetos 
eram lançados nos becos, formando pilhas fumegantes e poças. A não ser 
que caminhasse com cuidado, um homem corria o risco de perder o equilí-
brio e afundar até a cintura numa daquelas cacimbas nauseantes. Também 
não era raro topar com um cadáver estirado na lama com a garganta cortada 
ou a cabeça aberta. Pessoas honestas evitavam o Labirinto por bons motivos.

Conan chegou ao seu destino sem ser visto, bem quando aquela que 
viera tão fervorosamente encontrar estava saindo. Enquanto o cimério cru-
zava o pátio abaixo, a garota que o tinha vendido para a polícia se despedia 
de seu novo amante em um cômodo no andar superior. A porta fechou-
-se atrás do jovem bandido, que tateou seu caminho ao descer um lance 
de escadas rangentes, perdido nos próprios pensamentos que, à moda da 
maioria dos cidadãos do Labirinto, tinham a ver com aquisições ilegais de 
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bens. Na metade dos degraus, ele parou repentinamente, sentindo os pelos 
se eriçarem. Uma silhueta indistinta se ocultava nas sombras à sua frente; 
um par de olhos ardendo como os de uma fera que caça. Um rosnado bestial 
foi a última coisa que escutou, quando o monstro se lançou sobre ele e uma 
lâmina afiada rasgou sua barriga. Emitindo um derradeiro grito sufocado, 
despencou com o corpo mole escadaria abaixo.

O bárbaro inclinou-se sobre o cadáver por um instante, os olhos fla-
mejando na penumbra como os de um demônio. Sabia que o barulho tinha 
sido ouvido, mas as pessoas que viviam no Labirinto eram cautelosas e se 
atinham aos próprios assuntos. Um grito de morte nas escadarias não era 
algo incomum. Mais tarde, alguém se aventuraria a investigar, mas somente 
depois que um tempo razoável tivesse transcorrido.

Conan subiu as escadas e parou diante da porta que conhecia de antiga-
mente. Estava trancada por dentro, mas sua lâmina passou por entre ela e o 
batente e ergueu a trava. Entrou, fechou a porta atrás de si e encarou a garota 
que o denunciara às autoridades.

A mulher estava sentada de pernas cruzadas na cama desfeita. Empa-
lideceu como se visse um fantasma. Tinha ouvido o grito nas escadas e viu 
a mancha vermelha no punhal que o bárbaro segurava, mas estava aterro-
rizada demais com o próprio destino para perder tempo lamentando o do 
amante. Começou a implorar pela vida, soando quase incoerente por causa 
do terror. Conan não respondeu; apenas permaneceu estático encarando-a 
com seus olhos ardentes, testando a ponta do punhal com o dedão calejado.

Enfim, atravessou o quarto enquanto ela se encolhia contra a parede, 
soluçando freneticamente súplicas de misericórdia. Agarrando os cachos 
amarelos, o bárbaro arrastou a mulher para fora da cama. Embainhando a 
lâmina, pôs sua prisioneira, que se debatia, sob o braço esquerdo e foi até a 
janela. Como a maioria das construções do tipo, aquela era guarnecida por 
uma saliência que circundava cada andar, bordeando as janelas. Conan deu 
um chute para abrir a daquele quarto e saiu, pisando na estreita saliência. Se 
alguém estivesse por perto ou acordado, teria testemunhado a visão bizarra 
de um homem movendo-se cuidadosamente ao longo do rebordo, carregan-
do debaixo do braço uma garota seminua que se debatia. E esse alguém não 
ficaria tão intrigado quanto a própria garota.

Chegando ao local que queria, Conan parou, segurando a parede com a 
mão livre. No interior do edifício, um súbito clamor surgiu, denotando que o 
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corpo havia sido descoberto. A prisioneira chorava e se contorcia, renovando 
suas súplicas. Conan olhou para a lama e o lixo nas ruelas abaixo; escutou 
brevemente a algazarra do lado de dentro e os pedidos da mulher; então, jo-
gou-a com precisão em uma fossa. Apreciou por alguns segundos vê-la se de-
bater, chafurdar e destilar veneno com suas profanidades, e chegou até mes-
mo a permitir-se uma gargalhada. Então, ergueu a cabeça, escutou o tumulto 
que crescia dentro da construção e decidiu que era hora de matar Nabonidus.
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