


Para o Bob, sempre, com todo o meu amor
 



7

PERSONAGENS

ACIMA DAS ESCADAS: A FAMÍLIA
OS INGHAMS EM 1913

Charles Ingham, 44 anos, 6.º Conde de Mowbray. Dono e guar-
dião de Cavendon Hall. Referido como Lorde Mowbray.

Felicity Ingham, 43 anos, sua esposa, Condessa de Mowbray. 
Herdeira por direito próprio de seu pai, um industrial. Referida 
como Lady Mowbray.

OS SEUS FILHOS
Guy Ingham, 22 anos, herdeiro do título. Aluno da Universidade 

de Oxford. Detém o título de Ilustre Guy Ingham.
Miles Ingham, 14 anos, segundo filho. Aluno do Eton College.  

É conhecido como o Ilustre Miles Ingham. 
Lady Diedre Ingham, 20 anos, filha mais velha, vive em casa.
Lady Daphne Ingham, 17 anos, segunda filha, vive em casa.
Lady DeLacy Ingham, 12 anos, terceira filha, vive em casa.
Lady Dulcie Ingham, 5 anos, quarta filha, o bebé da família, ao 

cuidado da ama.
As quatro raparigas são afetuosamente tratadas pelo pessoal 

como as quatro Dês.

OUTROS INGHAMS
Lady Lavinia Ingham Lawson, 40 anos, irmã casada do 6.º Conde  

de Mowbray. Quando está no Yorkshire, vive na Skelldale House,  
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na propriedade. Passa a maior parte do tempo em Londres. É casada 
com John Edward Lawson, conhecido como Jack. É um magnata da  
indústria.

Lady Vanessa Ingham, 34 anos, irmã solteira do conde. Tem uma 
suite privada em Cavendon que usa quando está no Yorkshire. Passa 
a maior parte do tempo em Londres.

Lady Gwendolyn Ingham Baildon, 72 anos, tia viúva do conde.  
Reside em Little Skell Manor, na propriedade. Foi casada com o fale-
cido Paul Baildon.

O Ilustre Hugo Ingham Stanton, 32 anos, primo direito do con-
de. É sobrinho de Lady Gwendolyn, irmã da sua falecida mãe, Lady 
Evelyne Ingham Stanton. Há anos que vive no estrangeiro. É filho do 
falecido Ian Stanton, criador e dono de cavalos de corrida.

ENTRE ESCADAS: A SEGUNDA FAMÍLIA 
OS SWANNS

Há mais de 160 anos que a família Swann está ao serviço dos 
Inghams. Consequentemente, as suas vidas estão ligadas de mui-
tas maneiras. Várias gerações de Swanns viveram e continuam a 
viver na aldeia de Little Skell, junto de Cavendon Park. Os Swanns 
atuais são tão dedicados e leais aos Inghams como o foram os seus 
antepassados, e defenderiam com a vida qualquer membro da famí-
lia. Os Inghams confiam implicitamente neles e vice-versa.

OS SWANNS EM 1913
Walter Swann, 35 anos, criado particular do conde. Chefe da famí-

lia Swann.
Alice Swann, 32 anos, sua esposa. Costureira hábil, encarregada 

da roupa da condessa e dos trajes e vestidos das filhas.
Harry, 15 anos, filho. Aprendiz de jardineiro em Cavendon Hall.
Cecily, 12 anos, filha, menina Swann autorizada a ter lições com 

DeLacy em Cavendon Hall.

OUTROS SWANNS
Percy, 32 anos, irmão mais novo de Walter. Couteiro-mor em 

Cavendon.
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Edna, 33 anos, esposa de Percy. Faz trabalhos ocasionais em  
Cavendon.

Joe, 12 anos, filho deles. Trabalha em Cavendon como ajudante 
de lenhador.

Bill, 27 anos, primo direito de Walter. Jardineiro-chefe em  
Cavendon. Solteiro.

Ted, 38 anos, primo direito de Walter. Chefe de manutenção  
e carpintaria de Cavendon. Viúvo.

Paul, 14 anos, filho de Ted, aprendiz do pai.
Eric, 33 anos, primo direito de Walter, irmão de Ted. Mordomo 

na casa de Londres de Lorde Mowbray. Solteiro.
Laura, 26 anos, prima direita de Walter, irmã de Ted. Governanta 

na casa de Londres de Lorde Mowbray. Solteira. 
Charlotte, 45 anos, tia de Walter e Percy. Aposentada dos serviços 

prestados em Cavendon. Charlotte é a matriarca da família Swann, 
e é tratada com muito respeito por todos, e com alguma deferência 
pelos Inghams. Foi secretária e assistente pessoal de David Ingham, 
o 5.º Conde, até à morte deste. Especulava-se acerca da verdadeira 
natureza da relação.

Dorothy Pinkerton, Swann de solteira, prima de Charlotte e dos 
Swanns. Vive em Londres e é casada com Howard Pinkerton, um 
detetive da Scotland Yard.

PERSONAGENS  
ABAIXO DAS ESCADAS

Sr. Henry Hanson, mordomo
Sra. Agnes Thwaites, governanta
Sra. Nell Jackson, cozinheira
Menina Olive Wilson, criada particular da condessa
Sr. Malcolm Smith, criado principal
Sr. Gordon Lane, criado
Menina Elsie Roland, criada principal
Menina Mary Ince, criada
Menina Peggy Swift, criada
Menina Polly Wren, criada de cozinha
Sr. Stanley Gregg, motorista 
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OUTROS EMPREGADOS
Menina Maureen Carlton, a ama.
Menina Audrey Payne, a precetora, geralmente tratada por me-

nina Payne. A precetora não fica em Cavendon durante o verão, pois 
as crianças não têm aulas.

TRABALHADORES EXTERNOS
Uma casa imponente como Cavendon Hall, com centenas de 

hectares e uma enorme área de caça, emprega muita gente da terra. 
É para isso que existe, bem como para garantir habitação privada 
a uma grande família. Oferece emprego aos habitantes da aldeia e 
também terra para os rendeiros. As aldeias em volta de Cavendon 
foram construídas pelos vários condes de Mowbray para fornecer 
alojamento aos seus trabalhadores; posteriormente foram construí-
das igrejas e escolas, bem como estações de correio e pequenas lojas. 
As aldeias em redor de Cavendon são Little Skell, Mowbray e High 
Clough.

Há um grande número de trabalhadores externos: um couteiro- 
-mor e cinco outros couteiros, e batedores e flanqueadores que  
trabalham quando começa a época da caça ao galo silvestre. Outros 
trabalhadores externos incluem lenhadores, que cuidam dos bos-
ques vizinhos para a caça nas terras baixas em determinadas alturas 
do ano. O jardineiro-mor cuida dos jardins, chefiando uma equipa de  
outros cinco jardineiros.

A época de caça ao galo silvestre começa a 12 de agosto, no que 
passou a chamar-se Glorious Twelfth, e termina em dezembro. A caça 
à perdiz começa em setembro, bem como ao pato e ao pato selva-
gem. A caça ao faisão começa a 1 de novembro e termina em dezem-
bro. Os homens que vêm caçar a Cavendon, geralmente aristocratas, 
são conhecidos como Guns, isto é, homens que usam armas.



PRIMEIRA PARTE

As Belas Jovens
de Cavendon

Maio, 1913

É formosa, deve ser cortejada:
É mulher, terá de se render. 

William Shakespeare

Honra às mulheres que entrelaçam e tecem
Rosas celestiais na vida terrena.

Johann von Schiller

O homem é o caçador, a mulher a sua presa.

Alfred Tennyson
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UM

C ecily Swann estava excitada. A mãe atribuíra-lhe uma tarefa 
especial que estava desejosa de começar. Apressou-se pelo 
carreiro de terra batida em direção a Cavendon Hall, com 

várias ideias a percorrerem-lhe a mente jovem e ativa. Ia examinar 
uns vestidos bonitos à procura de defeitos; era uma tarefa impor-
tante, explicara-lhe a mãe, e apenas ela a poderia executar.

Não queria chegar atrasada, por isso estugou o passo. Tinham-
-lhe dito que estivesse presente às 10 horas em ponto, e lá estaria a 
essa hora.

A mãe, Alice Swann, afirmava com frequência, e um certo grau 
de admiração, que a pontualidade era uma qualidade da sua filha. 
Tinha muito orgulho nela, e consciência de certos talentos especiais 
que ela possuía.

Embora Cecily tivesse apenas 12 anos, parecia muitas vezes mais 
velha e capaz, com um invulgar sentido de responsabilidade. Todos 
a consideravam muito adulta e digna de confiança, ao contrário de 
muitas meninas da sua idade.

Cecily ergueu os olhos para a íngreme encosta que se erguia à 
sua frente. Cavendon, um dos maiores e mais imponentes solares de 
Inglaterra, situava-se no cimo do monte, e era uma autêntica obra- 
-prima.

Depois de Humphrey Ingham, o 1.º Conde de Mowbray, ter 
comprado milhares de hectares nos Yorkshire Dales, contratou dois  
extraordinários arquitetos para lhe desenharem a casa: John Carr  
de York e o famoso Robert Adam.
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A construção terminou apenas em 1761. Depois, Lancelot Brown,  
«O Competente», criou os jardins, ornamentados e muito belos, que 
se mantiveram intactos até hoje. Junto à casa havia um decorativo 
lago artificial, e nas traseiras tinham jardins de água.

Desde pequenina que Cecily ia à mansão, e para ela era o local 
mais belo do mundo. Conhecia cada centímetro da casa, tal como 
o seu pai, Walter Swann. Este era o criado particular do conde, tal 
como, antes dele, o seu pai e o seu tio-avô Henry haviam sido.

Gerações de Swanns, da aldeia de Little Skell, trabalhavam na 
casa grande havia mais de 160 anos, desde os tempos do 1.º Conde, 
no século xviii. As suas famílias estavam interligadas e relaciona-
das; os Swanns tinham muitos privilégios e eram extraordinaria-
mente leais aos Inghams. Walter dizia sempre, e com sinceridade, 
que daria a vida pelo conde.

Apressada e concentrada nos seus pensamentos, Cecily deteve-se 
subitamente, sobressaltada. Alguém lhe saltou ao caminho, pregando- 
-lhe um susto. Viu imediatamente que se tratava de uma jovem cigana 
de nome Genevra, que costumava andar por aquelas paragens.

A cigana estava no meio do atalho com um enorme sorriso, de 
mãos na cintura e olhos a brilhar.

— Não devias ter feito uma coisa dessas! — exclamou Cecily, 
afastando-se rapidamente. — Assustaste-me. De onde apareceste, 
Genevra?

— Daí — respondeu a cigana, acenando com o braço na direção 
do enorme prado. — Vi que te aproximavas, pequena Cecily. Estava 
atrás do muro.

— Tenho de me apressar. Não quero chegar atrasada — disse  
Cecily, em voz calma e desinteressada. Tentou passar pela pequena 
cigana, mas sem sucesso.

Esta esquivava-se, impedindo-a de avançar, ao mesmo tempo 
que resmungava.

— Pois! Vais para aquela casa velha lá em cima. Dá-me a tua mão 
para te ler a sina.

— Não tenho uma moeda de prata para te dar, nem sequer tenho 
um cêntimo — declarou Cecily.

— Não quero o teu dinheiro, nem preciso de ver a tua mão. Sei 
tudo sobre ti.
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Cecily franziu a testa.
— Não compreendo… — Calou-se, impaciente por continuar 

o seu caminho, sem querer perder mais tempo com a cigana.
Genevra remeteu-se ao silêncio, mas lançou a Cecily um olhar 

curioso, e depois voltou-se para Cavendon. As muitas janelas resplan-
deciam e as paredes de pedra clara assemelhavam-se a mármore 
polido, na luz daquela bela manhã de maio. De facto, toda a casa 
parecia resplandecer.

A cigana sabia que se tratava de uma ilusão ótica causada pelo 
sol. Mesmo assim, Cavendon tinha realmente uma aura especial. 
Deixou-se ficar imóvel, perdida nos seus pensamentos, a olhar para 
Cavendon… tinha um dom, o dom da clarividência, e conseguia  
prever o futuro. Sem querer usar esse conhecimento fechou os 
olhos, afastando tudo o que via.

Por fim, a cigana olhou de novo para Cecily, pestanejando por 
causa da luz. Olhou demoradamente para a menina de 12 anos,  
semicerrando os olhos numa expressão séria.

Cecily teve consciência do escrutínio da cigana.
— Porque me olhas assim? Que se passa?
— Nada — resmungou a cigana. — Não se passa nada, pequena 

Cecily. — Genevra baixou-se, pegou num ramo comprido e começou 
a riscar no chão. Desenhou um quadrado e depois a forma de um 
pássaro por cima. A seguir olhou intencionalmente para Cecily.

— O que quer isso dizer? — perguntou a menina.
— Nada. — A cigana deitou fora o pau, com olhos tristes, e ime-

diatamente o seu humor estranho e enigmático desapareceu. Come-
çou a rir e dançou em direção ao muro tosco.

Pousou as mãos nele e levantou as pernas no ar, aterrando no 
campo do outro lado. Depois ajustou o lenço vermelho sobre os cara- 
cóis escuros e partiu aos saltos pelo prado, para desaparecer num 
pequeno bosque. O seu riso ecoou no silêncio dos campos mesmo 
depois de Cecily ter deixado de a ver.

A menina abanou a cabeça e mordeu o lábio, intrigada pelo es-
tranho comportamento da cigana. Depois limpou rapidamente os 
símbolos desenhados na terra e continuou a subir a encosta.

Sempre fora estranha, murmurou Cecily em surdina, enquanto 
continuava a andar. Sabia que Genevra vivia com a família numa das 
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duas carroças ciganas no extremo do bosque das campânulas, muito 
para lá do prado. Sabia também que a tribo cigana não invadira o 
terreno.

Estavam acampados na terra do Conde de Mowbray, e este dera- 
-lhes autorização para lá ficarem durante o tempo quente. Desapare-
ciam sempre durante os meses de inverno, mas ninguém sabia para 
onde iam.

A família cigana vinha para Cavendon havia muitos anos, dissera- 
-lhe Miles, o segundo filho do conde, quando lhe confiara que não 
percebia por que razão o pai era tão bondoso para com os ciganos.  
O rapaz tinha 14 anos e ele e a irmã DeLacy eram os melhores ami-
gos de Cecily.

O caminho de terra ligava a aldeia de Little Skell a Cavendon Hall 
através dos campos. Cecily corria já no pátio empedrado quando o 
relógio da torre dos estábulos começou a bater as 10 horas. Como tal, 
não estava atrasada.

A voz da cozinheira, com o seu alegre sotaque do Yorkshire, 
ecoava pela porta das traseiras quando Cecily se deteve por um ins-
tante, à escuta e a recuperar o fôlego.

— Não fiques aí de boca aberta como um pato, Polly — dizia a  
cozinheira à ajudante de cozinha. — E, por amor de Deus, mete  
a colher de metal dentro do frasco da farinha antes de o tapares.  
De contrário, a farinha ainda vai ficar cheia de gorgulho!

— Sim, cozinheira — resmungou Polly.
Cecily riu para consigo. Sabia que a repreensão pouco significa-

va. O pai dizia que a cozinheira ladrava mas não mordia, e era verda-
de. Era uma boa alma, de instinto maternal aguçado.

Deu a volta ao puxador e entrou na cozinha, para ser recebida 
por uma quente nuvem de vapor e pelos deliciosos aromas que ema-
navam das panelas borbulhantes. A cozinheira preparava já o almo-
ço da família.

Voltando-se ao som da porta que se abria, a cozinheira recebeu 
Cecily nos seus domínios com um enorme sorriso.

— Olá, amor! — disse, dando-lhe as boas vindas. Todos sabiam 
que Cecily era a sua preferida, e ela não o escondia.
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— Bom dia, Sra. Jackson — respondeu Cecily, e olhou para a 
ajudante de cozinha. — Olá, Polly.

Polly acenou com a cabeça e retirou-se para um canto, sempre 
tímida e pouco à vontade quando Cecily lhe dirigia a palavra.

— A minha mãe mandou-me aqui para ajudar com os vestidos 
de Lady Daphne — explicou Cecily.

— Sim, bem sei. Vai, amor, vai ter com ela. Lady DeLacy está à 
tua espera lá em cima. Ouvi-a dizer mais cedo que ia ser tua aju-
dante. — E a cozinheira soltou uma gargalhada e piscou o olho  
a Cecily, num gesto conspiratório.

Cecily riu.
— A minha mãe vem às 11 horas.
A cozinheira assentiu.
— Almoçam as duas connosco aqui em baixo. E o teu pai. É uma 

oferta especial.
— Muito obrigada, Sra. Jackson.
E Cecily atravessou a cozinha para se dirigir à escada das trasei-

ras que levava aos pisos superiores da enorme casa.
Nell Jackson viu-a sair e semicerrou levemente os olhos. A me-

nina de 12 anos era adorável. De súbito, viu naquela face inocente 
a mulher em que a criança se haveria de transformar. Uma verda-
deira beleza. Uma verdadeira Swann. Não negava a proveniência, 
com as maçãs do rosto salientes, a pele de marfim e os olhos cor 
de alfazema… olhos claros, esfumados, cinzento-azulados. A mar-
ca dos Swanns. E depois aquele cabelo. Farto, luxuriante, castanho- 
-avermelhado, com reflexos ruivos. Seria a imagem de Charlotte quan-
do crescesse, pensou a cozinheira com um suspiro. Que vida desper-
diçada a de Charlotte Swann. Poderia ter ido longe, sem sombra de 
dúvida. Espero que a menina não fique aqui, como fez a tia, pensou 
Nell, voltando-se para mexer uma panela. Foge, Cecily, foge. Foge para 
bem longe. E não olhes para trás. Salva-te. 
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DOIS

A biblioteca de Cavendon era uma sala muito bem proporcio-
nada. Tinha duas paredes cobertas por enormes estantes 
de mogno que chegavam ao teto, decorado a ouro e com 

pinturas de cores vivas representando elementos da flora e da fauna. 
Uma série de janelas altas voltavam-se para o longo terraço que se 
estendia a todo o comprimento da casa. Em cada extremo da parede 
com janelas havia portas envidraçadas.

Embora já fosse maio e o dia estivesse cheio de sol, o lume ardia 
na lareira, como geralmente acontecia todo o ano. Charles Ingham, 
6.º Conde de Mowbray, seguia simplesmente o hábito estabelecido 
pelo avô e pelo pai. Os dois homens haviam insistido que houves-
se sempre uma lareira acesa na sala, independentemente do tempo 
que fizesse. Charles percebia porquê. A biblioteca era a sala mais 
fria de Cavendon, mesmo nos meses de verão, peculiaridade que 
ninguém fora capaz de entender.

Nessa manhã, quando entrou na biblioteca e se dirigiu imedia-
tamente à lareira, reparou que o quadro de George Stubbs que figu-
rava um cavalo estava de novo ligeiramente de lado. Aproximou-se 
para o endireitar. Depois pegou no atiçador e empurrou os tron-
cos na lareira. As fagulhas subiram, os troncos estalaram, e depois 
de os empurrar com força uma vez mais, repôs o atiçador no seu  
lugar.

Charles deixou-se ficar um momento diante do lume, com a 
mão pousada na prateleira, imerso em pensamentos. A mulher,  
Felicity, acabara de sair para ir visitar a irmã em Harrogate, e ele 
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ficara a pensar por que não teria insistido em acompanhá-la. Por-
que ela não queria que fosses, recordou-lhe uma voz interior. Aceita  
isso.

Felicity levara consigo Diedre, a filha mais velha.
— A Anne ficará mais à vontade, Charles. Se vieres, sentir-se-á 

obrigada a receber-te como deve ser, e será um esforço para ela — 
explicara Felicity ao pequeno-almoço.

 E ele cedera, como acontecia tantas vezes nesses dias. Mas a 
mulher parecia ter sempre razão. Suspirou interiormente e concen-
trou os pensamentos na cunhada. Estivera doente durante algum 
tempo, o que os levara a sentirem-se preocupados; aparentemente 
tinha boas notícias e, por isso, convidara a irmã para almoçar.

Charles afastou-se da lareira, atravessou o tapete persa, e foi sentar-
-se na cadeira detrás da antiga secretária georgiana.

Continuava a pensar na doença de Anne, e depois recordou-se de  
como Diedre era prática e realista, o que o tranquilizava. Apercebeu- 
-se de que Diedre, com 20 anos, era provavelmente a mais sensata 
de todos os seus filhos. Guy, o seu herdeiro, tinha 22 e era um jovem 
relativamente confiável, mas, infelizmente, tinha um lado selvagem 
que por vezes vinha à superfície. Isso preocupava Charles.

Miles, claro, era o cérebro da família; tinha uma tendência inte-
lectual e artística, embora fosse um jovem de apenas 14 anos. Nunca 
se preocupara com Miles. Era incontestavelmente leal.

E depois havia as suas outras três filhas. Daphne, de 17, a beleza 
da família. Uma verdadeira rosa inglesa, capaz de partir o coração de 
qualquer homem. Tinha grandes ambições para Daphne. Arranjar- 
-lhe-ia um grande casamento. O filho de um duque, nada menos.

Sendo sincero, DeLacy era a mais engraçada; uma menina de  
12 anos muito traquina. Charles sabia perfeitamente que ela teria  
de crescer mais um pouco e, sem contar, um sorriso afetuoso subiu-
-lhe aos lábios. DeLacy conseguia sempre fazê-lo rir e divertia-o com 
as suas travessuras. A sua filha mais nova, Dulcie, de 5 anos, era 
adorável; e, para seu espanto, era já uma pessoa independente, com 
uma mente muito sua.

Tive muita sorte, pensou, estendendo a mão para o correio que 
chegara de manhã. Seis filhos adoráveis, todos eles extraordinários, 
cada um à sua maneira. Fui abençoado, recordou-se. Na verdade,  
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fui abençoado por ter esta mulher e a admirável família que criámos. Sou 
o homem mais afortunado do mundo.

Enquanto mexia no correio que recebera, chamou-lhe a atenção 
um envelope em especial. Tinha o carimbo dos correios de Zurique, 
na Suíça. Confuso, abriu o envelope com um corta-papéis de prata 
e retirou a carta.

Quando olhou para a assinatura ficou surpreendido. A carta fora 
escrita pelo seu primo direito, Hugo Ingham Stanton. Não tivera 
notícias dele desde que saíra de Cavendon, com 16 anos, embora 
o pai dele tivesse dito a Charles que o filho fora bem-sucedido pelo 
mundo. Muitas vezes se interrogara acerca do que teria acontecido  
a Hugo. Sem dúvida que estaria prestes a descobrir.

26 de abril de 1913

Zurique

Meu caro Charles,

Tenho a certeza de que ficarás surpreendido ao receber esta carta  

depois de tantos anos. Porém, porque sai de Cavendon em circunstâncias 

muito peculiares e em conflito com a minha mãe, decidi nessa ocasião 

que seria melhor cortar todo o contacto com a família. Daí o meu longo 

silêncio.

Continuei a ver o meu pai até ao dia da sua morte. Ninguém mais 

me escreveu para Nova Iorque e também não tive coragem para o fazer. 

Assim se passaram anos sem qualquer contacto.

Não vou aborrecer-te com a história da minha vida nos últimos  

16 anos. Basta que te diga que me saí bem e tive a sorte de o meu pai 

me enviar para o seu amigo, Benjamim Silver. Tornei-me aprendiz na  

imobiliária do Sr. Silver, em Nova Iorque. Era um bom homem e muito 

inteligente. Ensinou-me tudo o que havia para aprender no negócio imo-

biliário; e bem, devo acrescentar.

Adquiri conhecimentos preciosos e, para minha grande surpre-

sa, fui bem-sucedido. Aos 22 anos casei-me com Loretta, a filha do  

Sr. Silver. Foi uma feliz união durante nove anos, mas, infelizmente, 

não tivemos filhos. Sempre de saúde frágil, a Loretta morreu aqui em 

Zurique, há um ano, para meu desgosto e aflição. Depois do seu faleci-

mento continuei a viver nesta cidade. Porém, fui finalmente vencido 
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pela solidão e desejo voltar ao país onde nasci. Assim, decidi regressar a  

Inglaterra.

Desejo passar a residir permanentemente no Yorkshire. Desta forma, 

gostaria de te fazer uma visita, e espero sinceramente que me recebas cor-

dialmente em Cavendon. Há muitas coisas que desejo discutir contigo,  

especialmente a propriedade que possuo no Yorkshire.

Penso ir para Londres em junho e instalar-me no Hotel Claridge.  

Espero poder visitar-te em julho numa data que te seja conveniente.

Aguardo ansiosamente notícias tuas num futuro próximo, e envio-te 

as minhas saudações, bem como a Felicity.

Abraça-te o teu primo,

Hugo

Charles recostou-se na cadeira, segurando ainda a carta. Por fim, 
pousou-a sobre a secretária e fechou os olhos por momentos, pen-
sando em Little Skell Manor, a casa que pertencera à mãe de Hugo 
e que era agora dele. Sem dúvida que o primo desejaria ocupá-la,  
e estava no seu legítimo direito.

Charles soltou um pequeno gemido, abriu os olhos e endireitou-
-se na cadeira. Não valia a pena voltar as costas às preocupações que 
o invadiam. A casa era propriedade de Hugo. O problema era que a 
tia de ambos, Lady Gwendolyn Ingham Baildon, residia nela e, com 
72 anos, faria finca-pé se Hugo tentasse mandá-la embora.

A simples ideia de que Hugo e a tia ficassem um contra o outro 
fez com que Charles sentisse um frio gelado a percorrer-lhe o corpo, 
e com que a sua mente começasse imediatamente a procurar uma 
solução para aquele difícil caso.

Levantou-se por fim, dirigiu-se às portas envidraçadas diante da 
secretária e ficou a olhar para o terraço, desejando que Felicity ali esti- 
vesse. Precisava de alguém com quem falar sobre aquele problema. 
Imediatamente.

Depois viu-a, a descer apressadamente a escada em direção ao 
largo caminho de gravilha que levava a Skelldale House. Charlotte 
Swann. Exatamente a pessoa que o poderia ajudar. Claro que sim.

Sem pensar mais, saiu para o terraço e chamou-a.
— Charlotte! Charlotte! Vem cá!



BarBara Taylor Bradford

22

Ao ouvir o seu nome, Charlotte voltou-se imediatamente, sorrin-
do quando o viu.

— Olá — disse, erguendo a mão num aceno e voltando a subir 
os degraus do terraço. — O que se passa? — perguntou quando che-
gou diante dele. Depois, olhou-o no rosto e continuou: — Pareces 
perturbado… passa-se alguma coisa?

— Provavelmente — replicou Charles. — Podes dispensar-me 
uns minutos? Preciso de te mostrar uma coisa e de discutir contigo 
um assunto de família. Se tiveres tempo e não for inconveniente 
para ti neste momento. Posso…

— Oh, Charlie, então, não sejas tolo. Claro que não é incon-
veniente. Ia apenas a Skelldale House buscar um vestido para a  
Lavinia. Quer que lho envie para Londres.

— Ainda bem. Receio ter aqui um pequeno dilema. — Pegou-
-lhe no braço e conduziu-a à biblioteca. — O que quero dizer é que 
aconteceu uma coisa que pode transformar-se num dilema. Ou até 
mesmo numa batalha real.
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TRÊS

uando estavam a sós, havia uma grande familiaridade en-
tre Charles Ingham e Charlotte Swann.

Esta aceitação inconsciente um do outro provinha da 
sua amizade de infância e de uma lealdade profundamente enrai- 
zada, que se mantivera intacta com o passar dos anos.

Charlotte crescera com Charles e as duas irmãs mais novas deste,  
Lavinia e Vanessa, e fora educada com eles pela precetora que estava 
nesse tempo encarregada das lições em Cavendon Hall.

Aquele era um dos privilégios oferecidos aos Swanns cerca de 
cem anos antes, pelo 3.º Conde de Mowbray; uma menina Swann 
era convidada a juntar-se às crianças Ingham para as suas lições  
diárias. O 3.º Conde, homem bom e caridoso, respeitava os Swanns, 
apreciava a dedicação e lealdade para com os Ingham que esta famí-
lia mostrava há gerações, e era a sua maneira de os recompensar.  
O hábito continuara até aos tempos atuais, e agora era Cecily Swann 
que frequentava a sala de estudo com DeLacy Ingham, onde a meni-
na Audrey Payne, a precetora, as ensinava.

Quando eram pequenos, Charlotte e Charles tinham-se diver-
tido a irritar as irmãs dele tratando-se um ao outro por Charlie, 
rindo da confusão que aquilo criava. Haviam sido inseparáveis até 
ele ter ido para Eton. Porém, a lealdade e preocupação que sentiam 
em relação ao outro tinham perdurado através dos anos, embora 
de um modo levemente diferente. Depois de Charles ter ido para  
Oxford deixaram de estar juntos ou de socializar e, de facto, viviam 
em mundos completamente diferentes. Quando estavam com a 

Q
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família dele ou com outras pessoas tratavam-se com formalidade  
e respeito.

Mas, mesmo assim, continuava a existir a ligação de infância,  
e ambos estavam cientes dessa intimidade, embora nunca a referis-
sem. Ele nunca se esquecera de como ela o protegera e cuidara dele 
quando eram pequenos. Charlotte era apenas um ano mais velha, 
mas encarregava-se de todos.

Consolara-o a ele e às irmãs quando a mãe falecera súbita e ines-
peradamente de um ataque de coração, e entristecera-se, tal como 
eles, quando, dois anos depois, o pai voltara a casar. A nova condessa 
era a Ilustre Harriette Storm1 e todos a detestavam. Era uma mulher 
preconceituosa, impetuosa e prepotente, e também era maldosa.  
Caçara o desolado conde, perdido e solitário, com a sua beleza es-
pecial que, conforme Charlotte gostava de fazer notar, era apenas 
superficial.

Todos se tinham divertido a pregar-lhe partidas — quanto piores, 
melhor —, e fora Charlotte quem inventara várias alcunhas para ela: 
Mau Tempo, Furacão Harriette e Dia de Chuva, e muitos outros.  
As alcunhas faziam-nos rir, e tinham-nos ajudado quando deixaram 
de lhe pregar partidas infantis. Por fim, limitavam-se a troçar nas 
costas dela.

O casamento fora deplorável para o conde, que se retirara para 
uma carapaça muito própria. E não durara muito. A detestável  
Harriette em breve regressara a Londres. Lá morrera, não muito  
depois da sua partida de Cavendon, com o fígado totalmente destruí-
do pela enorme quantidade de álcool que ingerira desde os seus dias 
de debutante.

De súbito, Charles deu por si a pensar no passado recente quan-
do viu Charlotte endireitar o quadro do cavalo pintado por George 
Stubbs, e a recordar-se de quantas vezes ela o fizera, quando traba-
lhava para o seu pai.

— Há pouco tempo fiz a mesma coisa — comentou a rir. — Esse 
quadro escorrega constantemente, mas não creio que precise de to 
dizer.

Charlotte deu meia volta.

1 Storm, apelido que se traduz também por «tempestade». [N. da E.]
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— Como sabes, foi repetidamente pendurado. Vou pedir ao  
Sr. Hanson outra rolha velha de uma garrafa de vinho para o fixar 
como deve ser.

— Como consegues fazer isso com uma rolha? — perguntou 
ele, confuso.

Charlotte aproximou-se dele para lhe explicar.
— Corto um bocado da rolha e enfio-a entre a parede e o fundo 

da moldura. O bocado de cortiça mantém o quadro firme. Há anos 
que o faço.

Charles limitou-se a acenar, pensando em todos os bocados de 
rolha que apanhara e deitara fora durante aqueles anos. Percebia 
agora para que tinham servido.

— Senta-te por favor, Charlotte — disse, apontando para a cadei-
ra do outro lado da secretária. — Preciso de um conselho teu.

Ela assim fez, e viu-o sentar-se também, enquanto pensava como 
estava bem conservado. Tinha 44 anos, mas não parecia. Charles era 
atlético, como o pai fora, e mantinha-se em forma. Como a maioria 
dos homens da família Ingham, era alto, atraente, de olhos azuis-
-claros, pele clara e cabelo castanho claro. Tinha a certeza de que, 
onde quer que fosse, seria sempre identificado como inglês. E como 
um cavalheiro inglês. Tinha um ar refinado de homem de classe e 
comportava-se com um certo decoro.

Charles inclinou-se por cima da secretária e estendeu a carta de 
Hugo a Charlotte.

— Recebi isto no correio desta manhã e tenho de admitir que 
fiquei genuinamente admirado.

Ela pegou na carta, sem saber quem a teria enviado. Charlotte  
tinha uma mente rápida, era inteligente e astuta. E tendo traba-
lhado como assistente pessoal do 5.º Conde durante anos, pouco 
haveria que ignorasse acerca de Cavendon e de tudo e todos a 
ele ligados. Não ficou surpreendida ao ver a assinatura de Hugo;  
havia muito que pensava que aquele jovem apareceria um dia em  
Cavendon.

Depois de ler rapidamente a carta, disse:
— Pensas que ele virá reclamar Little Skell Manor, não é verdade?
— Claro. Que outra coisa poderá ser?
Charlotte aquiesceu, depois franziu a testa e apertou os lábios.
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— Mas com certeza que Cavendon estará cheia de memórias 
infelizes para ele.

— Também pensava o mesmo; por outro lado, como viste,  
o Hugo diz na carta que deseja discutir a propriedade que possui 
aqui e também me informa de que tenciona viver permanente-
mente no Yorkshire.

— Em Little Skell Manor. E talvez não se importe de pôr fora da 
casa uma idosa que vive lá há muitos anos, na verdade, desde antes 
de os pais dele terem morrido.

— Francamente, não sei. Há 16 anos que não lhe ponho a vista 
em cima. Afinal, desde que ele tinha 16 anos. Porém, deve ter cons-
ciência de que a nossa tia vive lá. — Charles lançou-lhe um olhar 
interrogador, erguendo uma sobrancelha.

— É fácil uma pessoa informar-se sobre uma família muito co-
nhecida, mesmo estando longe — garantiu Charlotte. Recostou-se 
na cadeira e pareceu pensativa durante uns momentos. — Recordo-
-me do Hugo. Era bom rapazinho. Mas pode ter mudado, depois do 
que lhe aconteceu aqui. Foi maltratado. Deves lembrar-te de como o 
teu pai ficou furioso quando a irmã mandou o Hugo para a América.

— Lembro-me — replicou Charles. — O meu pai pensou que 
era ridículo. Nunca acreditou que o Hugo fosse o causador da morte 
do Peter. O Peter sempre gostara de correr riscos, era aventureiro.  
Ir para o lago num barquinho, no fim da noite, quando estava com-
pletamente embriagado, foi uma total irresponsabilidade. O meu pai 
sempre disse que o Hugo tentou acudir ao irmão, salvá-lo e, afinal, 
culparam-no da sua morte.

— Não podemos esquecer que o Peter era o preferido de Lady 
Evelyne. A tua tia nunca deu grande atenção ao Hugo. Foi muito 
triste. Trágico até.

Charles inclinou-se para a frente e apoiou os cotovelos na velha 
secretária.

— Sabes como confio na tua opinião. Diz-me… o que hei de fa-
zer? Haverá uma enorme discussão, um escândalo, se o Hugo quiser 
tomar posse da casa. Coisa que legalmente pode fazer. O que acon-
tecerá à tia Gwendolyn? Onde vai viver? Connosco, na Ala Leste? É a 
única solução que me ocorre.

Charlotte abanou a cabeça com veemência.
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— Não, não. Não é solução! Ficaria extremamente atravancada 
contigo, a Felicity, seis crianças e a tua irmã Vanessa. E depois há a 
ama, a precetora e a criadagem. Seria como… bem, seria semelhante 
a um hotel. Pelo menos para Lady Gwendolyn. Trata-se de uma senho-
ra idosa, com as suas particularidades, independente, habituada a 
tratar de tudo. Com isto refiro-me a estar na sua casa, com os seus 
criados. E gosta da sua privacidade.

— Possivelmente tens razão — resmungou Charles. — Ficaria 
horrorizada.

Charlotte continuou.
— A tua tia sentir-se-ia aqui como… uma hóspede, uma intru-

sa. E, com todo o respeito, Charles, creio que se ofenderia se fosse  
mandada para aqui. De facto, creio que haveria uma enorme con-
fusão, porque se sentiria muito infeliz por ter de deixar a sua  
casa.

— A casa não é dela — disse Charles em voz baixa. — Foi uma 
pena que a sua irmã Evelyne nunca tivesse alterado o testamento.  
A minha tia terá de se mudar. Não há outro remédio. — Recostou-se 
na cadeira com uma expressão lúgubre no rosto. — Quem me dera 
que o primo Hugo não pensasse voltar para viver aqui. Que grande 
aborrecimento.

— Não quero piorar tudo — começou Charlotte a dizer —, mas 
há outra coisa. Não…

— Onde queres chegar? — interrompeu-a Charles rapidamente, 
assustado, endireitando-se na cadeira.

— Sabemos que Lady Gwendolyn ficará furiosa, mas não crês 
que a presença do Hugo possa incomodar outras pessoas? Ainda há 
quem pense que ele foi responsável pela morte do Peter, e…

— Só porque não conhecem os factos — interrompeu ele. — Ou 
porque não os aceitam.

Charlotte manteve-se em silêncio, com o pensamento acelerado.
Charles levantou-se da cadeira e dirigiu-se à lareira, onde ficou 

de costas voltadas para o lume, a imaginar cenários preocupantes. 
Continuava a pensar que a única maneira de tratar aquele assunto 
com facilidade e de uma maneira agradável seria convidar a tia para 
viver com eles. Talvez Felicity pudesse falar com ela. A sua mulher 
tinha modos persuasivos e muito encanto.
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Charlotte levantou-se e foi ter com ele junto à lareira. Quando 
se aproximou, não pôde deixar de pensar como ele, até certo ponto, 
se parecia com o pai. Herdara alguns dos seus maneirismos e, por 
vezes, soava mesmo como ele.

Lembrou-se instantaneamente de David Ingham, o 5.º Conde de 
Mowbray. Trabalhara para ele durante 20 anos, até ao seu falecimento, 
havia já 8 anos. Ao lembrar-se daqueles dias felizes, ainda tão pre-
sentes na sua mente, pensou na Ala Sul de Cavendon. Era ali que 
tinham trabalhado, juntamente com o Sr. Harris, o contabilista, o Sr.  
Nelson, administrador da propriedade, e Maude Greene, a secretária.

— Na Ala Sul! É lá que Lady Gwendolyn pode viver! — exclamou 
Charlotte quando chegou junto a Charles.

— Nos aposentos que o meu pai usava como escritório? Onde 
trabalhavas? — perguntou Charles, e um largo sorriso iluminou-lhe 
o rosto. — Charlotte, és genial. Claro que ela pode viver aí, e ficará 
muito confortável.

Charlotte assentiu e apressou-se a dizer, cheia de entusiasmo:
— O teu pai acrescentou várias casas de banho e uma pequena 

cozinha. Quando construíste o anexo para o escritório no bloco dos 
estábulos, toda a mobília passou para lá. Os sofás, as cadeiras e a 
mobília da sala vieram do sótão para a Ala Sul.

— Exatamente. E sei que o Hanson e a Sra. Thwaites a mantêm 
sempre impecável. Tanto quanto sei, todas as alas de Cavendon são 
mantidas em perfeitas condições.

— Se Lady Gwendolyn concordar, passará a ter, por assim di-
zer, um apartamento independente e total privacidade — declarou  
Charlotte.

— É verdade, e terei muito prazer em fazer todas as mudan-
ças que ela desejar — continuou Charles, pegando no braço de 
Charlotte. — Vamos ver os aposentos da Ala Sul, se não te impor-
tas. Tens tempo, não é verdade?

— Claro, é uma ótima ideia — respondeu. — Porque não tens 
outra alternativa senão convidar o Hugo Stanton a visitar Cavendon.  
E creio que deves preparar-te para o pior. Ele pode querer tomar 
imediatamente posse de Little Skell.

Charles sentiu o peito apertado ao ouvir aquelas palavras, mas 
sabia que ela tinha razão.
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Enquanto atravessavam os vários aposentos da Ala Sul, e prin-
cipalmente os usados como escritório pelo pai, Charles pensava na 
relação que este tivera com Charlotte.

Será que houvera alguma relação?
Charlotte fora trabalhar com o 5.º Conde quando era uma rapari-

guinha de 17 anos e mantivera-se sempre a seu lado, viajara com ele 
e fora sua acompanhante, bem como assistente pessoal. Quando o 
pai morrera, Charlotte estava com ele.

Charles tinha consciência de que se especulara acerca da rela-
ção deles, mas nunca ouvira mexericos. Ninguém sabia de nada. 
Talvez devido à total discrição da parte do pai e de Charlotte… nun-
ca se ouvira o mínimo sopro de escândalo acerca deles.

Olhou para ela. Estavam na sala alfazema e Charlotte explicava-
-lhe que a tia talvez gostasse de fazer o quarto naquele aposento. Mas 
ele quase nem a ouvia.

Um raio do brilhante sol de primavera entrava no quarto, trans-
formando o cabelo avermelhado de Charlotte num capacete polido 
em redor do rosto dela. Como sempre, estava pálida e os seus olhos 
claros, cinzento-azulados, pareciam enormes. Pela primeira vez em 
muitos anos, Charles observava-a com objetividade. E apercebia-se 
da bela mulher que ela era; parecia ter metade da idade que tinha.

Na sua companhia todos os dias, durante 20 anos, como poderia 
o pai dele ter-lhe resistido? Charles Ingham tinha agora a certeza de 
que houvera uma relação entre eles. E a todos os níveis.

Era uma suposição da sua parte. Não havia provas. Porém, na-
quele momento tornara-se subitamente óbvio. Charles crescera com 
o pai e Charlotte e conhecia-os melhor do que ninguém, ainda me-
lhor do que conhecia a mulher, Felicity, e não havia dúvidas de que 
a conhecia muito bem. Conhecera-os a ponto de estar consciente 
dos seus defeitos e atributos, sonhos e desejos; por isso acreditava,  
no mais fundo da sua alma, que o mais provável era que tivessem 
sido amantes.

Charles voltou-se, apercebendo-se de que a estivera a olhar de 
tal forma que Charlotte se apercebera do seu penetrante escrutínio. 
Afastando-se rapidamente, dizendo algo acerca da pequena cozinha, 
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apressou-se a abandonar o quarto alfazema e a passar para o com-
prido corredor.

E que importância teria isso agora, perguntava a si próprio. O pai 
morrera. E se Charlotte o fizera feliz e lhe aliviara as dificuldades, 
melhor. Charles esperava que se tivessem amado.

Mas e Charlotte? Como se sentiria agora? Teria saudades do pai 
dele? Certamente. De súbito, sentiu-se preocupado com ela. Queria 
perguntar-lhe como se sentia, mas não se atreveu. Seria uma imper-
doável intrusão na privacidade dela e não desejava envergonhá-la.
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QUATRO

O vestido de noite encontrava-se sobre um lençol branco no 
chão do quarto de Lady DeLacy Ingham.

DeLacy era a filha de 12 anos do conde e da condessa, 
e a melhor amiga de Cecily. Nessa manhã estava emocionada por lhe 
terem permitido ajudar Cecily com os vestidos. Estes tinham sido 
trazidos do enorme armário de cedro do sótão. Alguns estavam pen-
durados no quarto de costura à espera que Alice os inspecionasse; 
dois estavam aqui.

O vestido que observavam era uma coluna cintilante de con-
tas de cristal azuis, verdes e turquesa, e para as duas meninas 
ajoelhadas junto dele, era a coisa mais bonita que já haviam  
visto.

— A Daphne vai ficar maravilhosa com este vestido — disse 
DeLacy olhando para Cecily. — Não achas?

Cecily acenou com a cabeça.
— A minha mãe quer que eu procure defeitos no vestido, como 

contas partidas, fios puxados, qualquer pequeno problema. Precisa 
de saber o que tem de ser arranjado.

— Então é o que vamos fazer — afirmou DeLacy. — Queres que 
comece aqui? No decote e nas mangas?

— Sim. Boa ideia — respondeu Cecily. — Vou examinar a bai- 
nha, porque a minha mãe diz que é o que os homens estragam 
mais. Com os sapatos, quero eu dizer. Pisam a bainha enquanto  
dançam.

DeLacy acenou afirmativamente.
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— Desastrados, é o que eles são — retorquiu, sempre pronta a di-
zer o que pensava. Olhou para o vestido. — Olha, Ceci — exclamou. 
— Vê como brilha quando lhe toco. — Abanou um pouco o vestido. 
— É como o mar, como as ondas, quando se mexe. Vai condizer com 
os olhos da Daphne, não achas? Oh, espero que ela conheça o filho 
de um duque quando o tiver vestido.

— Sim — respondeu Cecily distraidamente, já de cabeça baixa 
e concentrada na bainha do vestido de contas. Fora desenhado e fei-
to em Paris por uma costureira famosa, e a condessa poucas vezes 
o vestira. Depois fora cuidadosamente guardado, envolvido em al-
godão branco e colocado numa caixa enorme. Assim que estivesse 
adaptado ao seu corpo, o vestido passaria para Daphne, que o usaria 
numa das festas especiais de verão.

— Quase não tem defeitos — declarou Cecily minutos depois. 
— Como estão as mangas e o decote?

— Quase perfeitos — replicou DeLacy. — Poucas contas faltam.
— A minha mãe vai ficar contente. — Cecily levantou-se. — Vamos 

pô-lo em cima da cama.
Ela e DeLacy seguraram cada uma na sua ponta do vestido de 

contas e ergueram-no cuidadosamente para cima da cama.
— Safa, que é pesado — disse DeLacy quando o colocaram no 

sítio.
— É por isso que os vestidos de contas são guardados em caixas 

ou gavetas — explicou Cecily. — Se um vestido de contas for posto 
num cabide, o peso destas torna-o mais comprido e deforma-o.

DeLacy concordou, sempre interessada nas coisas que Cecily lhe 
dizia, principalmente acerca de vestidos. A amiga sabia muita coisa 
sobre roupa e DeLacy aprendia sempre com ela.

Cecily endireitou o vestido de contas e cobriu-o com um pano 
comprido de algodão. Depois atravessou o quarto para se dirigir à 
janela. Esperava ver a mãe chegar da aldeia, mas ainda não havia 
sinais dela.

DeLacy manteve-se junto da cama, olhando agora para o outro 
vestido de verão, uma nuvem de tule branco, tafetá e renda feita à 
mão.

— Creio que gosto mais deste — disse a Cecily, antes de esta se 
voltar. — Este é um verdadeiro vestido de baile.
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— Bem sei. A minha mãe disse-me que a tua só o vestiu uma 
vez e que há muito tempo que está guardado num saco de algodão 
no armário de cedro. É por isso que o branco continua branco, não 
mudou.

— Mudou como?
— O branco toma cor. Pode ficar creme, amarelado ou perder 

o brilho. Mas o vestido de baile ficou bem protegido e está como  
novo.

Num impulso, DeLacy pegou no vestido e afastou-se da cama. 
Cingiu-o ao corpo e começou a dançar à volta do quarto. Rodopiava 
e cantarolava imaginando-se a dançar a valsa num salão de baile.  
A saia do vestido esvoaçava enquanto ela se movia.

Cecily nem podia acreditar no que via. Ficara completamente 
emudecida e olhava DeLacy de boca aberta, vendo-a rodar e saltar 
com o delicado vestido nos braços. Cecily estava assustada, incapaz 
de fazer o que quer que fosse. Receava agarrar DeLacy, não fosse 
danificar o vestido, por isso ali ficou, encolhida, preocupada com 
a renda e o tule. Era sem dúvida um vestido de baile, com saia de 
balão, como se cobrisse uma crinolina, e facilmente se rasgaria se  
se prendesse num móvel.

Por fim, Cecily conseguiu falar.
— Por favor, DeLacy, para! Podes estragar o tecido. É muito deli-

cado. Por favor, por favor, põe o vestido em cima da cama!
E Cecily deu um passo em frente e aproximou-se da amiga, que 

imediatamente se afastou a dançar, continuando a apertar o vestido 
de encontro ao corpo.

— Não faz mal, Ceci — disse DeLacy, continuando a rodopiar 
pelo quarto. — Juro que não!

— Para! Tens de parar! — exclamou Cecily desesperada, erguen-
do a voz. Parecia prestes a chorar.

DeLacy Ingham não prestou atenção ao que Cecily Swann lhe 
pedia.

Estava a divertir-se tanto, a dançar em volta do quarto, perdida 
por alguns momentos num mundo só seu. Foi então que se deu o 
acidente.

Cecily viu-o acontecer como que em câmara lenta e nada pôde 
fazer para o impedir.
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O pé de DeLacy ficou preso na bainha do vestido, a menina  
oscilou e desequilibrou-se. Estendeu o braço para se equilibrar e  
segurou-se à borda da secretária, ainda agarrada ao vestido. Mas, ao 
fazê-lo, entornou o tinteiro, que rolou pela secretária na sua direção. 
Recuou, mas não com rapidez suficiente. A tinta azul espalhou-se 
pela renda branca da saia do vestido de baile.

Cecily abriu muito os olhos e soltou uma exclamação horroriza-
da pelo que acontecera, assustada ao pensar nas consequências. Não 
foi capaz de se mexer.

DeLacy olhou para a tinta com o rosto sem expressão. Ao ver o 
rosto de Cecily, os olhos encheram-se-lhe de lágrimas.

— Vê o que fizeste! — disse Cecily em voz trémula. — Porque 
não me ouviste? Porque não tomaste atenção?

DeLacy não sabia o que responder. Ali ficou, segurando o vesti-
do, com as lágrimas a rolarem-lhe pelo rosto.
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D eLacy! O que foi que aconteceu? — perguntou Daphne 
da porta do quarto, para logo se apressar em direção  
à irmã.

DeLacy não respondeu e ficou a tremer, sabendo como Daphne 
ficaria perturbada ao ver o vestido de baile estragado. Fora escolhido 
para ela vestir no baile de verão que os pais davam todos os anos. 
Tinha os olhos marejados de lágrimas e engolia em seco, tentando 
esconder o medo. Sabia que estava em apuros. Como fora estúpido 
ter andado a brincar com um vestido tão frágil.

— Porque apertas assim o vestido? Meu Deus, isso é tinta? 
Como foi tinta parar à renda? — A voz suave de Daphne erguera-se 
uma ou duas oitavas e parecia sobressaltada, com o rosto pálido.

Como DeLacy se manteve em silêncio, parecendo mais assus-
tada do que nunca, Daphne voltou-se e pousou os olhos em Cecily.

— Mas o que estavam vocês a fazer? Como foi que isto aconteceu?
Cecily, furiosamente leal à sua melhor amiga, pigarreou nervosa, 

sem saber o que responder a Daphne sem mentir. Não o faria; mas 
também não queria explicar a série de acontecimentos que tinham 
tido lugar.

Sentia o cérebro num turbilhão, sem saber o que dizer. Inespera-
damente, não precisou de o fazer, pois a mãe entrou no quarto nesse 
preciso momento.

Cecily sentiu-se tremer por dentro. Tinha consciência de que a 
mãe ficaria muito zangada e de que arcaria com a culpa, já que era 
ela a responsável.

—
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Alice entrou e juntou-se a Daphne e a DeLacy. Quando viu o 
vestido de baile nos braços da menina deteve-se abruptamente, com 
uma expressão consternada. Mas como era uma pessoa contida,  
disse em voz firme:

— Está estragado! Já não serve para ninguém. — E olhou para 
a filha com uma sobrancelha erguida. — Bom, o que tens a dizer? 
Podes explicar-me como foi que este vestido especial ficou desta  
maneira?

Incapaz de falar, com a boca seca, Cecily abanou a cabeça; recuou 
e afastou-se para junto da janela.

Alice não se demoveu.
— Incumbi-te de uma tarefa, Cecily — continuou. — Tinhas ins-

truções para examinares os trajes e o vestido de baile que tinham 
sido retirados do armário de cedro do sótão. Pedi-te que te encar-
regasses deles. Estavam ao teu cuidado. Contudo, é óbvio que não 
cuidaste deste, pois não?

Cecily pestanejou para afastar as lágrimas incipientes. Abanou 
a cabeça.

— Foi um acidente, mãe — murmurou. — Desculpe se a desi-
ludi — acrescentou, para continuar a proteger DeLacy.

Alice acenou com a cabeça, contendo o aborrecimento. Era ge-
ralmente delicada na presença dos Inghams. Depois apercebeu-se 
de que fora DeLacy a responsável pelo acidente. Antes que lhe pu-
desse fazer qualquer pergunta, a menina aproximou-se de Alice.

Respirou fundo e falou em voz trémula:
— Não culpe a Ceci, Sra. Alice! Por favor, não o faça. Ela está 

inocente. A culpa foi só minha. Agarrei no vestido e pus-me a dançar 
a valsa pelo quarto. Depois tropecei, desequilibrei-me e derrubei o 
tinteiro… — Fez uma pausa, abanou a cabeça e começou a chorar.  
— Foi uma parvoíce — declarou por entre lágrimas.

Alice foi ter com ela.
— Obrigada por me dizer, Lady DeLacy, e dê-me o vestido, por 

favor. Está a amarrotá-lo. Por favor, dê-mo, menina.
DeLacy obedeceu e soltou o vestido.
— Lamento, Sra. Alice. Lamento mesmo muito — repetiu.
Alice levou o vestido de baile para a cama e aí o depositou para 

examinar as manchas com atenção, completamente convencida de  
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que seria extremamente difícil remover a tinta — praticamente  
impossível.

Com 17 anos, Daphne Ingham era uma jovem pouco vulgar. 
Não só era de uma beleza extraordinária, como também era gene-
rosa e sensível, e dona de um coração terno. Aproximou-se da irmã  
e passou-lhe o braço por cima.

— Compreendo o que aconteceu, querida Lacy. Foi um acidente,  
conforme disse a Ceci. Estas coisas por vezes acontecem e todos  
sabemos que não tencionavas estragá-lo.

Ao ouvir aquela palavras e consciente da natureza bondosa de 
Daphne, DeLacy agarrou-se à irmã e começou a chorar. Daphne  
estreitou-a nos braços e acalmou-a, pois não desejava perturbar a 
irmãzinha — e ainda mais por causa de um vestido.

Era surpreendente, mas Lady Daphne não era especialmente 
vaidosa. Apenas se preocupava com a roupa porque fora ensinada 
a fazê-lo, devido ao seu estatuto. Também sabia que o pai poderia 
facilmente comprar-lhe um vestido novo.

Momentos depois, Daphne afastou-se.
— Vá lá, deixa de chorar, DeLacy. As lágrimas não servem para 

nada. — Depois olhou para Alice. — A renda e as saias de baixo po-
derão ser limpas, Sra. Swann? — perguntou.

Alice abanou vigorosamente a cabeça.
— Não creio, menina. Pelo menos como deve ser. Creio que 

posso tentar com sumo de limão, sal, vinagre branco… — Deteve-
-se. — Não, não, não servirá de nada. A tinta é um horror, sabe?  
É como se fosse um corante. E, por falar em tinta, está espalhada por 
cima da secretária, menina, e no tapete. Quer que vá à procura da  
Sra. Thwaites e lhe peça para mandar uma das criadas?

— Não é preciso, eu toco para mandar vir a Peggy, Sra. Swann. 
Ela limpa a tinta. É melhor não nos chegarmos para não sujarmos as 
mãos, pelo menos enquanto houver por aqui outros vestidos.

— Tem razão, Lady Daphne. Estava…
— Mãe — interrompeu Cecily —, eu posso arranjar o vestido de 

baile. A sério, mãe. — Cecily voltou-se e olhou atentamente para a 
mãe, sentindo-se confiante. Tinha o rosto corado de entusiasmo e os 
olhos a brilhar. — Tenho a certeza de que o posso arranjar. E Lady 
Daphne poderá usá-lo no baile de verão.
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— Nunca conseguirás retirar a tinta, Ceci — respondeu Alice, 
em tom mais suave, agora que sabia que a filha não fora de facto 
responsável pelos estragos no vestido.

— Por favor, mãe, vem cá, e tu também, DeLacy. E a menina 
também, por favor, Lady Daphne, quero explicar o que posso fazer.

Reuniram-se as três em volta dela a olhar para o vestido de renda 
branca estendido aos pés da cama.

— Vou cortar a parte da frente da saia de renda branca, desde 
a cintura até à bainha. Dou-lhe forma. Faço um pano que comece 
estreito na cintura e vá alargando até chegar ao chão. Faço o mesmo 
com o tafetá e o tule da saia de baixo. Se a segunda camada de tule 
também tiver tinta, corto essa parte.

— E depois? — perguntou Alice, olhando-a admirada.
— Substituo os panos de renda, tafetá e tule. Será difícil encon-

trar renda branca a condizer com o vestido. Talvez seja preciso ir a 
Londres.

Apesar da sua incredulidade inicial, Alice compreendeu exata-
mente o que Cecily queria fazer. Também se apercebeu de que a filha 
poderia ter a solução.

— Parece-me boa ideia, Cecily, muito inteligente. Infelizmente 
tens razão em relação à renda, vai ser difícil encontrar uma que sir-
va. Provavelmente terei de ir a Londres. Ao Harrods.

Alice fez uma pausa e abanou a cabeça.
— Há várias outras coisas a considerar. Primeiro, um pano de 

renda diferente do resto da saia de cima nota-se. Em segundo lugar 
haverá costuras à frente e serão óbvias.

— Já pensei nisso — respondeu imediatamente Cecily. — Posso 
esconder as costuras com uma fita estreita de renda e cosê-la em 
volta da cintura, como se fosse um toque do acabamento. — Mordeu 
o lábio antes de acrescentar: — Ou podemos fazer uma saia nova de 
renda nova.

— Compreendo — afirmou Alice. — Mas a renda nova não há 
de condizer com o corpo. E nem penses em refazer também o corpo, 
Cecily. Seria demasiado difícil para nós as duas.

— Não será preciso tocar no corpo, mãe.
— Creio que a Cecily tem razão, Sra. Swann — comentou Daphne.  

— As ideias dela são brilhantes. — Lançou um enorme sorriso a 



Cavendon Hall

39

Cecily. — Creio que um dia serás estilista, como a Lucile de Hanover 
Square.

— Talvez — disse Alice em voz baixa. — Sempre soube que a  
Cecily tinha talento, jeito para as roupas. E muita perceção. — E Alice  
sorriu pela primeira vez depois de ter entrado no quarto.

Pragmática por natureza e desejosa de continuar a falar sobre o 
vestido de baile, Cecily perguntou:

— A renda será muito cara, não é verdade?
Dirigira-se à mãe, mas antes que esta pudesse responder, Daphne  

fê-lo por ela:
— Não te preocupes com isso, Ceci. Tenho a certeza de que serás 

capaz de salvar o vestido e sei que o meu pai terá todo o gosto em 
pagar a renda e outros tecidos de que precises.

Alice entregou o vestido a Cecily.
— Vamos então para o quarto de costura colocar o vestido no  

manequim para podermos examinar bem as manchas. Eu levo o 
vestido das contas. É pesado. — Olhou depois para Daphne. — 
Acompanha-nos, menina? Creio que deveria experimentar os dois 
vestidos, para vermos como lhe ficam.

— Com todo o gosto. Vou só ao meu quarto vestir um roupão. 
— Voltou-se para a irmã e acrescentou: — Vou tocar para chamar a 
Peggy e, assim que ela chegar para limpar a tinta, podes ir ter con-
nosco ao quarto de costura. Pode, não é verdade, Sra. Alice?

— Claro que sim, menina — replicou Alice com um sorriso sim-
pático, e logo a seguir ela e a filha saíram do quarto de DeLacy.

Cecily ficou aliviada por ver que a mãe já não estava zangada 
com ela. Como fora tola em não ter tentado impedir DeLacy com 
mais veemência, e DeLacy fora irresponsável por ter dançado da-
quela maneira com o vestido. Deviam ambas ter sabido o que as 
esperava. Afinal, já eram crescidas.

— Creio que será melhor retirar o estrado — anunciou Alice, 
dirigindo-se ao enorme armário do quarto de costura e abrindo a 
porta. — Será mais fácil que Lady Daphne suba para eu ver a bainha.

— Eu ajudo, mãe. 
Alice abanou a cabeça.
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— Já cá está, querida, não te preocupes.
Levantou a quadrada caixa branca e empurrou-a pelo quarto até 

ao espelho de corpo inteiro. Uns anos antes, Walter Swann acrescen-
tara duas pequenas rodas a um lado do estrado para que a mulher o 
pudesse deslocar de um lado para o outro.

Nesse momento a porta abriu-se, e Lady Daphne entrou enver-
gando um roupão de seda azul; DeLacy vinha logo atrás da irmã e 
entrou furtivamente, como se não quisesse ser notada.

Cecily olhou imediatamente para a amiga e acenou com a cabeça.
DeLacy respondeu-lhe com um sorriso, mas um sorriso vago. 

A menina parecia envergonhada, intimidada e, estranhamente, até 
um pouco amedrontada.

— Vamos sentar-nos ali, Lacy, naquelas cadeiras junto à parede 
— sugeriu Cecily, encorajando-a.

DeLacy baixou a cabeça e seguiu a amiga, mantendo-se em 
silêncio.

— Cá estou eu, Sra. Swann — disse Daphne. — Lamento tê-la 
feito esperar.

— Não há problema, menina. Se passar para trás do biombo, 
levo-lhe o vestido das contas e ajudo-a a vesti-lo.

Cecily teve pena de DeLacy, de modo que pegou na mão da ami-
ga e apertou-lha.

— A minha mãe já não está zangada — murmurou. — Alegra-te.
DeLacy voltou a cabeça, olhou para Cecily e pestanejou para afas-

tar as lágrimas.
— Tens a certeza? — perguntou num murmúrio. — Percebi que 

ela estava furiosa comigo.
— Está tudo bem. Está tudo arranjado.
Segundos depois, Daphne estava de pé sobre o estrado de ma-

deira, diante do espelho; até ela, que pouco interesse mostrava pelas 
roupas, parecia impressionada pela sua figura.

As contas de cristal azuis, verdes e turquesa, que cobriam todo 
o vestido, cintilavam sempre que fazia o mínimo movimento. Era 
atraente e Daphne sabia que lhe ficava bem. Sorriu para Alice com 
os belos olhos azuis a brilhar.

— Ondula — comentou. — É especial. — Voltou-se lentamen-
te sobre o estrado, observando-se de todos os ângulos, obviamente 
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encantada com a esguia coluna de contas e o efeito mágico que esta 
produzia.

Alice sentia-se satisfeita. O vestido assentava como uma luva 
naquela beleza elegante, como se tivesse sido feito especialmente 
para ela e, por fim, Daphne mostrava algum interesse pela roupa. 
Alice apercebeu-se também de que a condessa tivera toda a razão 
em escolher aquele vestido em particular da sua coleção de vestidos 
de noite e outros trajes guardados nos armários de cedro. Ficava… 
maravilhoso em Daphne. Não havia outra palavra que o descrevesse, 
mas, afinal, tratava-se de uma peça de alta costura vinda de Paris. 
Fora feita para a condessa na Maison Callot, a famosa casa de moda, 
administrada pelas três irmãs Callot, que criavam roupa elegante 
para as mulheres da sociedade.

— O vestido quase lhe assenta perfeitamente, Lady Daphne. — 
Alice sorriu, colocando-se em frente a ela. Lentamente, deu a volta 
ao estrado, observando o vestido e acenando com a cabeça de vez em 
quando.

— A bainha pende em determinados sítios, mas não se preo- 
cupe, menina, é o que acontece neste tipo de vestidos, com o peso 
das contas. Vou pôr aqui alguns alfinetes para o ajustar. E está per-
feito ao seu corpo, Lady Daphne.

— Muito obrigada, Sra. Alice.
— Não faltam muitas contas, mãe — disse Cecily.
Alice voltou a cabeça para sorrir à filha e continuou a trabalhar.
Cecily deixou-se ficar sentada na cadeira a observar a mãe, para 

continuar a aprender com ela.
Alice estava agora ajoelhada no chão com uma pequena almo- 

fada de alfinetes presa no pulso esquerdo. De vez em quando, colo-
cava um ou dois alfinetes na bainha, para marcar o local exato a que 
mais tarde teria de dar atenção.

Cecily tinha consciência de que os alfinetes tinham uma lingua-
gem própria, uma linguagem que a mãe em breve lhe ensinaria. 
Prometera-lho, e a mãe cumpria sempre as suas promessas.

Quando por fim Daphne desceu do estrado e passou para trás do 
biombo que ficava num canto do quarto, Alice chamou Cecily e as 
duas retiraram o tufado vestido de baile do manequim. Alice seguiu 
atrás de Daphne e levou o vestido. Tinha a certeza de que também 
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lhe serviria perfeitamente. Fora feito na mesma altura que o vestido 
das contas.

Segundos depois, Daphne saiu detrás do biombo, tão bela, tão 
etérea numa nuvem de renda e tule, que Cecily susteve a respiração, 
de tão surpreendida.

— Parece a princesa de um conto de fadas! — exclamou.
Daphne avançou a sorrir. Rodopiou fazendo girar as saias, rodo-

piou de novo e, de tão fascinante, ninguém reparou nas manchas de 
tinta.

— A noiva perfeita para o filho de um duque — exclamou  
DeLacy, mas voltou a encolher-se na cadeira quando todas se volta-
ram para ela.

O duque fantasma ainda não foi encontrado, pensou Alice, e, por-
tanto, não havia um filho que a desposasse. Mas em breve haveria de apa-
recer, sem sombra de dúvida. Afinal, tinha apenas 17 anos e não estava 
preparada para casar, pois até certo ponto era uma criança. E tão bela. 
Mas as quatro Dês eram muito bonitas, e também o era a sua Cecily. 
Sim, eram as belas jovens de Cavendon, e não havia quem as igualasse.

Alice deixou-se ficar a sorrir, a admirá-las e a pensar no belo ve-
rão que seria para todos — ceias, bailes, o grande baile e as festas aos 
fins de semana… um tempo festivo e feliz.

Mas Alice estava enganada, embora não o soubesse. O verão 
seria a temporada de terríveis problemas que fariam estremecer o  
coração da Casa de Ingham.




