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Ultimo livro da
Trilogia Gemma Doyle

Para Barry e Josh, com amor.
E para todos que acreditam que a paz
não é um ideal ou um sonho, mas uma necessidade.

A essência da não violência é o amor.
Pelo amor e a vontade de agir desinteressadamente,
estratégias, táticas e técnicas para uma luta não violenta surgem
naturalmente. Não violência não é um dogma; é um processo.

— Thich Nhat Hanh

Paz não é apenas melhor do que a guerra,
mas infinitamente mais árdua.

— George Bernard Shaw
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A Rosa de todas as Rosas, Rosa de todo o mundo!
Você, também, chegou ao lugar onde as marés turvas são lançadas
Sobre o cais da tristeza, e o toque ouvido
O sino que nos chama; a coisa mais doce.
Beleza cresce triste com sua eternidade
Faz de nós, e do mar cinzento escuro.
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E, quando, finalmente, derrotado em suas guerras,
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Vamos deixar de ouvir o grito
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— de “The Rose of Battle”, W.B YEATS

ATO I
Antes do amanhecer

Nada é mais fácil do que se iludir.
Pois todo homem acredita que aquilo que deseja,
Seja também verdadeiro.
— DEMÓSTENES.
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