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Para minha mãe e meu pai,
por me ensinarem o significado
do amor incondicional.

Clique aqui ou na imagem para ampliar

A ILHA DE
TRISDA

1

Levou sete anos para acertar a carta.

Ano 50, Dinastia Elantine
Caro Senhor Grande Mestre do Caraval
Meu nome é Scarlett, mas estou escrevendo esta carta pela minha irmã, Donatella. Logo vai ser o aniversário dela e ela
gostaria muito de ver o senhor e seus fantásticos atores do Caraval. O aniversário dela é no trigésimo sétimo dia da Estação
Germinal e seria o aniversário mais maravilhoso do mundo se o senhor viesse.
Com muitas esperanças
Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda

Ano 51, Dinastia Elantine
Caro Senhor Grande Mestre do Caraval
Aqui é Scarlett de novo. O senhor recebeu minha última carta? Este ano, minha irmã diz que está velha demais para comemorar
o aniversário, mas acho que ela só está aborrecida porque o senhor nunca veio para Trisda. Nesta Estação Germinal ela vai
fazer dez anos e eu vou fazer onze. Ela não admite, mas ainda gostaria muito de ver o senhor e seus espantosos atores do
Caraval.
Com muitas esperanças
Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda

Ano 52, Dinastia Elantine
Caro Mestre Lenda do Caraval
Peço desculpas por ter errado seu nome nas outras cartas. Espero que não seja essa a razão do senhor não ter vindo para
Trisda. O aniversário da minha irmã não foi o único motivo pelo qual eu quis que o senhor trouxesse seus maravilhosos atores
do Caraval para cá. Eu também adoraria vê-los.
Lamento por esta carta ser curta, é que meu pai vai ficar furioso se me pegar escrevendo para o senhor.
Com muitas esperanças
Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda

Ano 52, Dinastia Elantine
Caro Mestre Lenda do Caraval
Acabei de ouvir a notícia e quis enviar meus pêsames. Mesmo que o senhor ainda não tenha vindo para Trisda nem tenha
respondido a nenhuma das minhas cartas, sei que não é um assassino. Fiquei muito triste ao saber que o senhor vai parar de
viajar por um tempo.
Muito carinhosamente
Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda

Ano 55, Dinastia Elantine
Caro Mestre Lenda
Lembra-se de mim, Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda? Sei que já faz alguns anos desde a última vez que escrevi. Ouvi
dizer que o senhor e seus atores voltaram a se apresentar. Minha irmã me disse que o senhor nunca visita o mesmo lugar duas
vezes, mas muita coisa mudou desde que o senhor esteve aqui, cinquenta anos atrás, e eu acredito de verdade que ninguém
gostaria de ver uma das suas apresentações mais do que eu.
Com muitas esperanças
Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda

Ano 56, Dinastia Elantine
Caro Mestre Lenda
Ouvi dizer que o senhor visitou a capital do Império do Sul no ano passado e mudou a cor do céu. É verdade? Cheguei a tentar
ir para lá com minha irmã, mas não devemos sair de Trisda. Às vezes penso que nunca vou conseguir ir além das Ilhas
Conquistadas. Acho que é por isso que eu queria tanto que o senhor e seus atores viessem para cá. Provavelmente não adianta
pedir de novo, mas espero que o senhor considere a ideia.
Com muitas esperanças
Scarlett, da Ilha Conquistada de Trisda

Ano 57, Dinastia Elantine
Caro Mestre Lenda
Esta é minha última carta. Logo vou me casar. Então, talvez fosse melhor se o senhor e seus atores não viessem para Trisda este
ano.
Scarlett Dragna

Ano 57, Dinastia Elantine
Cara Scarlett Dragna
da Ilha Conquistada de Trisda,
Parabéns pelas núpcias vindouras. Lamento não poder levar
meus atores para Trisda. Não vamos viajar este ano.
Nossa próxima apresentação será somente por convite, mas eu
adoraria conhecer você e seu noivo se pudessem encontrar um
modo de saírem da ilha e se juntarem a nós.
Por favor, aceite o anexo como um presente.
Da pena do Mestre Lenda do Caraval

