


Em memória do grande cão castanho.
Foste tão bom amigo.
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Capítulo Um

—Oh, Menina Whitmore. Que lugar horrível!
Ao descer da carruagem, Clio observou a rua es-

treita e empedrada entre duas filas de armazéns.
— Parece-me um beco, Anna.
— Cheira a sangue. Vamos ser assassinadas.
Clio ocultou um sorriso. A sua criada era uma maravilha com o 

ferro de frisar, mas tinha uma capacidade de imaginação excecional-
mente mórbida.

— Não seremos assassinadas. Pelo menos hoje — acrescentou, 
depois de pensar um pouco.

A Menina Clio Whitmore fora criada por bons pais e educada nos 
princípios do decoro. Estava noiva e casaria em breve com o jovem 
diplomata mais promissor de Inglaterra. Não era uma jovem tonta 
que percorresse furtivamente, à meia-noite, os becos mal-afamados 
de Londres, com uma pistola descarregada no bolso, em busca do 
mais famoso patife da cidade.

Não, de modo algum.
Quando Clio partiu em busca do mais famoso patife de Londres, 

esperou até ao meio-dia. Entrou no beco mal-afamado com um 
criado, a sua criada e um mínimo de passos furtivos. E não levava 
armas. De facto, para quê? Uma pistola descarregada de nada servi-
ria, pois o homem que procurava tinha mais de um metro e oitenta 
de altura e pesava para cima de cem quilos. A arma mortífera seriam 
os punhos dele e uma jovem desejaria tê-los sempre do seu lado.

Rafe, por favor, fica do meu lado. Só desta vez.
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Percorreu o beco húmido erguendo a bainha de renda da saia e 
tentando que os seus botins não ficassem presos no pavimento irre-
gular.

Anna saltitava sobre as pedras mais limpas.
— Como é que o segundo filho de um marquês vem parar aqui?
— Propositadamente, podes ter a certeza. O Lorde Rafe despre-

zou a sociedade decente há anos. Adora tudo o que é brutal e vulgar.
Clio lembrou-se de que, da última vez que o vira, o homem que 

em breve seria seu cunhado tentava curar ferimentos graves. Não 
apenas o rescaldo da pior — ou antes, única — derrota da sua car-
reira de pugilista, mas também o golpe da súbita morte do pai.

Estava em baixo. Muito em baixo. Mas não tanto como isto.
— Cá estamos nós. — Bateu à porta e ergueu a voz. — Lorde 

Rafe, o senhor está aí? Sou a Menina… — Calou-se. Talvez não fosse 
sensato anunciar publicamente a sua pessoa num local como aquele. 
— Preciso apenas de uns minutos do seu tempo.

E também da sua assinatura. Apertou com força o maço de papéis 
que tinha na mão.

Não houve resposta.
— Não está em casa — disse Anna. — Por favor, Menina 

Whitmore. Temos de seguir viagem, se queremos chegar ao Castelo 
de Twill ao cair da noite.

— Espera mais um pouco.
Clio encostou-se à porta. Ouviu os sons que vinham de dentro 

de casa. O arrastar de cadeiras no chão. O ruído surdo de algo a cair.
Oh, estava em casa. E fingia não a ouvir.
Estava dolorosamente habituada a que a ignorassem. O seu noi-

vado dera-lhe anos de prática.
Quando Clio fizera 17 anos, Lorde Piers Brandon, o encantador e 

lindíssimo herdeiro do Marquês de Granville, obedecera aos desejos 
das duas famílias e propusera-lhe casamento. Ajoelhara-se na sala 
de visitas e enfiara-lhe no dedo um anel de ouro com um rubi. Clio 
pensou estar a sonhar.

Um sonho com um senão. Piers tinha uma carreira nova, mas 
promissora, na diplomacia estrangeira e Clio era demasiado nova 
para assumir os seus deveres de gerir em pleno uma casa. Tinham 
todo o tempo do mundo, comentara ele. Ela não se importaria que  
o noivado fosse longo, pois não?
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— Claro que não — respondera Clio.
Lembrava-se agora de que talvez devesse ter dado uma resposta 

diferente. Tal como: «Defina “longo”.» Oito anos mais tarde e nada 
de casamento. Clio continuava à espera.

Naquele momento a sua situação era uma piada pública. As re vis - 
tas de escândalos chamavam-lhe «A Senhora à Espera». Os mexericos 
seguiam-na por toda a parte. Todos se perguntavam o que manteria 
sua excelência longe de Inglaterra e do altar. Seria ambição, distra-
ção… dedicação ao dever?

Ou talvez dedicação a uma amante francesa?
Ninguém sabia dizer, muito menos Clio. Oh, tentava rir sem dar 

importância aos boatos e sorrir das piadas, mas por dentro… Por den-
tro sofria. E completamente só. Bom, tudo terminaria hoje. A partir 
deste momento passaria a ser «a senhora que já não espera». A maça-
neta de bronze girou na sua mão enluvada e a porta abriu-se.

— Fiquem aqui — ordenou aos criados.
— Mas, Menina Whitmore, não é…
— Não haverá problema. Sim, a reputação dele é escandalosa, 

mas somos amigos de infância. Passei muitos verões em casa da 
família dele e estou noiva do irmão.

— Mesmo assim, Menina Whitmore… deveria dar-nos um sinal.
— Um sinal?
— Uma palavra para gritar, se se visse aflita. Como «Tanger» 

ou… ou talvez «muscadínea».
Clio lançou-lhe um olhar divertido.
— E porque não a palavra «socorro»?
— Eu… bem, é melhor não.
— Muito bem. — Sorriu, incapaz de suportar a expressão de 

desapontamento de Anna. — Seja então «muscadínea».
Entrou para um corredor escuro e foi ter a um espaço elevado  

e vazio. O que encontrou gelou-lhe o sangue.
Oh, muscadínea.
Pestanejou e fez um esforço para olhar de novo. Talvez não fosse 

ele.
Mas não havia engano possível. Trata-se do seu perfil. A irregular 

cana do nariz, resultado de várias fraturas. Juntando o cabelo grosso 
e escuro, o queixo forte, a amplitude impressionante dos ombros… 
Era, sem sombra de dúvida, Lorde Rafe Brandon, empoleirado numa 
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trave, poucos metros acima do chão de lajes. Tinha uma corda na 
mão que amarrava à trave com um nó seguro. E na ponta da corda 
havia um laço.

Um laço corredio. Aparentemente não estava tão desanimado 
como ela temera. Estava ainda mais. E ela chegara mesmo a tempo.

Sentiu o coração bater-lhe acelerado no peito.
— Excelência, não. Por favor, não o faça.
Ele ergueu os olhos.
— Menina Whitmore?
— Sim, exatamente, sou eu mesma. — Avançou uns passos 

erguendo a mão aberta num gesto de paz. — Sou a Menina Whitmore, 
a Clio. Sei que tivemos os nossos desentendimentos. Provavelmente 
só tivemos desentendimentos. Mas estou aqui para o ajudar. E, por 
favor, peço-lhe que reconsidere.

— Reconsiderar… — Lançou-lhe um olhar duro. — Quer dizer, 
impedir-me de…

— Sim. Não faça nada de que se possa vir a arrepender. Tem mui-
tas razões para viver.

Ele fez uma pausa.
— Não tenho mulher nem filhos, os meus pais já morreram.  

Há mais de dez anos que eu e o meu irmão não nos falamos.
— Mas certamente terá amigos. E tem muitas qualidades.
— E quais são elas?
Diabos. Clio deveria imaginar que aquilo ia acontecer. Recordou 

tudo o que sabia da vida dele em anos recentes. A maior parte lera em 
jornais e quase tudo era horrível. Rafe Brandon alcançara reputação 
por ser impiedoso como pugilista e despudorado em tudo o resto.  
A sua energia na cama era quase tão lendária como a sua rapidez no 
ringue. Chamavam-lhe o Próprio Diabo.

— Força — sugeriu Clio. — Eis uma bela qualidade.
Ele prendeu o nó com força.
— Os bois são fortes, porém, isso não os salva do matadouro 

quando já não conseguem trabalhar.
— Não fale assim. Talvez já não seja um campeão, mas isso não 

significa que não tenha valor — Clio tentou lembrar-se de mais qual-
quer coisa. — Recordo-me de que ofereceu parte dos seus ganhos ao 
fundo das viúvas de guerra. Não é verdade?

— Provavelmente.
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— Pois bem, então isso é importante. A caridade é a melhor das 
virtudes.

Ele terminou o nó e experimentou-o.
— Não significa nada. Uma ou duas boas ações nunca apagarão 

os meus pecados. E todas as mulheres que seduzi?
— Eu… — Oh, valha-me Deus. Como é que uma pessoa falava 

dessas coisas em voz alta? — Tenho… tenho a certeza de que uma ou 
duas gostaram bastante.

E ele soltou uma gargalhada. Uma gargalhada seca, pouco rui-
dosa, mas, mesmo assim, uma gargalhada.

E o riso era certamente um bom sinal. Os homens que riam não 
se enforcavam. Clio não deveria preocupar-se por ele troçar dela.

— Garanto-lhe, Menina Whitmore, todas gostaram muito.
Deixou a corda pender da trave, depois desceu por ela, usando as 

mãos, até se encontrar precisamente diante de Clio. Estava descalço, 
envergando umas calças cinzentas e uma camisa de linho de colari-
nho aberto. Os seus olhos verdes desafiavam-na a quebrar a respeita-
bilidade de mil e uma maneiras.

E o sorriso irónico que se lhe desenhava nos lábios?
Dizia-lhe que ele sabia que ela não o faria.
— Respire fundo — pediu ele. — Não está a assistir a uma tra-

gédia.
Aceitou a sugestão. O ar inundou-lhe os pulmões e sentiu-se ali-

viada.
— Mas que outra coisa haveria eu de pensar? O senhor lá em 

cima, a corda, o laço… — apontou para as evidências. — Que mais 
poderia estar a fazer?

Sem pronunciar uma palavra, ele dirigiu-se para um canto do 
quarto de onde retirou um saco de lona cheio de palha com um gan-
cho numa ponta. Voltou e pendurou o saco no laço, fazendo correr  
o nó para o apertar.

— Chama-se treino — desferiu um soco, único e demonstrativo. 
— Está a ver?

Ela viu. E sentiu-se insuportavelmente idiota. Na sua juventude, 
Rafe sempre a provocara maliciosamente, mas tudo o que fizera 
durante aqueles anos…

— Desculpe estragar-lhe a diversão — disse ele.
— A minha diversão?
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— Tentarem salvar-me de mim próprio parece ser um típico pas- 
sa tempo feminino — lançou-lhe um olhar conhecedor enquanto  
passava por ela.

Clio ruborizou-se. Mas «rubor» seria a palavra errada, já que 
agora as suas faces deveriam estar ridiculamente escarlates, como 
um flamingo, ou coisa parecida.

Que homem horrível e trocista.
Uma vez, quando Clio era pequena, assitira a uma cena de pan-

cadaria na aldeia. Um homem que comprava avelãs acusou o comer-
ciante de falta de honestidade na sua balança. Os dois discutiram, 
gritaram… e começou uma briga. Nunca se esqueceria de como  
o ambiente mudara num instante. Todos o sentiram nas proximi- 
dades. O ar vibrava de perigo.

Não voltara a assistir a outra cena como aquela. Mas o ar vibrava 
do mesmo modo sempre que Rafe Brandon estava por perto. Parecia 
transportá-lo consigo, da mesma forma que outras pessoas transpor-
tavam malas ou bengalas. Coisas como intensidade. Força bruta con-
trolada — mas por pouco. A sensação de perigo misturava-se com a 
de antecipação. E a promessa de que a qualquer momento as regras 
que governavam a sociedade podiam perder o significado.

Seriam as suas ousadas explorações um mistério? De facto, os 
espartilhos deviam desatar-se sozinhos.

— Pensei que tinha abandonado o pugilismo — disse ela.
— Toda a gente pensa que desisti do pugilismo e é isso que fará 

com que o meu regresso ao desporto seja tão emocionante. E lucra-
tivo.

Pareceu-lhe ser um estranho tipo de lógica.
— Agora explique-se — e cruzou os braços. Os braços enor-

mes, maciços, merecendo todos os qualificativos que significassem 
grande. — Que diabo está aqui a fazer? Deveria saber que não é 
recomendável vir sozinha a um bairro como este.

— Sei muito bem e não vim sozinha. Tenho dois criados à espera 
lá fora. E combinámos um sinal — acrescentou.

Ele ergueu uma sobrancelha escura.
— Um sinal?
— Sim. Um sinal — prosseguiu, antes que ele fizesse mais per-

guntas. — Não precisaria de aqui vir se tivesse outra alternativa para 
o encontrar. Procurei-o no Harrington.
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— Já não vivo lá.
— Informaram-me disso mesmo e deram-me esta morada — 

seguiu-o até àquilo que pareciam ser os seus aposentos. — Vive 
mesmo aqui?

— Quando estou a treinar, sim. Assim não tenho distrações.
Clio olhou em volta. Não tinha estado em muitos apartamentos 

de solteiros, mas sempre os imaginara atravancados e mal cheirosos, 
cheios de coisas por lavar — pratos, roupa, corpos.

O armazém de Lorde Rafe não cheirava a nada desagradável. 
Apenas a serradura, café e um leve aroma de… óleo de gaultéria, tal-
vez. Mas o local estava mobilado de modo espartano. Num canto avis-
tou uma cama simples, um armário, umas prateleiras, uma pequena 
mesa e dois bancos.

Ele tirou dois copos do armário e colocou-os na mesa. Num dei-
tou um pouco de xerez. No outro, os restos da cafeteira, acrescentou 
um toque de xarope forte de uma misteriosa garrafa castanha e jun-
tou três ovos crus.

Ela observava com uma estranha fascinação, enquanto ele batia  
a mistura gordurosa com um garfo.

— Certamente não vai…
— Beber isto? — Ergueu o copo e esgotou a bebida num longo gole. 

Depois bateu com o copo no tampo da mesa. — Três vezes por dia.
— Oh!
Empurrou o copo de xerez para junto dela.
— Este é seu. Creio que lhe está a fazer falta.
Clio olhou para o copo ao mesmo tempo que ondas lhe balança-

vam no estômago.
— Obrigada.
— É tudo quanto lhe posso oferecer. Como vê, não estou 

preparado para receber visitas.
— Não vou ocupar-lhe muito tempo, prometo. Só passei aqui 

para…
— Entregar um convite de casamento. Enviarei as minhas con-

dolências.
— O quê? Não. Isto é… creio que sabe que o Lorde Grandville vai 

finalmente voltar de Viena.
— Já soube. E o Piers deu-lhe autorização para preparar o casa-

mento mais sumptuoso possível. Fui eu que assinei as contas.
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— Sim, pois. É acerca dessas assinaturas… — Clio deu a volta aos 
papéis que tinha na mão.

Ele afastou-se da mesa.
— Isto terá de ser rápido. Não posso perder tempo com conver-

sas.
Ele deteve-se por baixo de uma barra paralela ao chão, cerca de 

um metro acima da sua cabeça. Deu um rápido salto para a agarrar. 
Depois começou a elevar-se, fletindo os braços.

Uma vez e outra.
— Diga então — disse ele, tocando na barra com o queixo pela 

quarta vez. — Posso falar enquanto faço isto.
Talvez ele pudesse, mas para Clio era difícil. Não estava habitua da 

a levar a cabo uma conversa com um homem tão pouco vestido… 
executando um exercício tão musculoso. E a consciência que tinha 
disso zumbia-lhe nas veias.

Pegou no copo de xerez e experimentou um gole com cautela.
Ajudou.
— Não creio que tenha sabido, mas o meu tio Humphrey faleceu 

há uns meses — acenou com a mão para evitar as condolências antes 
que ele lhas apresentasse. — Não foi um choque. Era muito velho. 
Mas o meu querido tio deixou-me um legado no seu testamento. Um 
castelo.

— Um castelo? — gemeu ele, enquanto tocava de novo com o 
queixo na barra. Fez então uma pausa, com os músculos tensos pelo 
esforço. 

— Provavelmente um monte de ruínas junto a um pântano com 
uma montanha de impostos por pagar.

— Não. Nem por isso. Situa-se no Kent e é adorável. Era uma 
das suas propriedades pessoais. Se bem se lembra, ele era o Conde 
de Lynforth.

Por amor de Deus.
Parecia uma tagarela. Controla-te, Clio.
— Nesse caso, o ideal para um casamento — concluiu ele, com  

a voz tensa do esforço.
— Suponho que pudesse ser para o casamento de qualquer pes-

soa. Mas hoje vou para lá e passei por aqui para…
— Informar-me. — Elevação.
— Sim, e também…
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— Para pedir dinheiro. — Elevação. — Já lhe disse que está à 
vontade para gastar o que quiser no seu casamento. Envie as contas 
para os contabilistas do meu irmão.

Clio fechou os olhos com força e depois abriu-os.
— Lorde Rafe, por favor. Importa-se de parar…
— De terminar as suas frases?
Ela escondeu um pequeno gemido.
Ele fez uma pausa a meio de uma elevação.
— Não me diga que me enganei nessa.
Ela não podia dizer-lho. Francamente não podia. Era aquela a 

parte mais exasperante.
— Como lhe disse… — prosseguiu ele —, estou a treinar.
Cada frase era interrompida por nova elevação.
— É o que fazem os pugilistas. Concentram-se. — Elevação. — Ante- 

cipam. — Elevação. — Reagem. Se isso a aborrece, experimente ser 
menos previsível.

— Vou cancelar — declarou repentinamente. — O casamento.  
O noivado. Tudo. Vou cancelar tudo.

Ele deixou-se cair no chão.
O ambiente aumentou de tensão.
E, pela sua expressão zangada, Clio apercebeu-se de que aquilo 

ele não antecipara.

Rafe fitou-a.
Não era assim que aquele mês deveria correr para ele. Ausentara- 

-se para aquele armazém a fim de treinar para o seu regresso. Quando 
se encontrasse pela segunda vez com Jack Dubose, seria o aconteci-
mento mais importante da vida dele e disputariam o maior prémio 
jamais oferecido na história do pugilismo inglês. Para se preparar 
precisava de realizar um treino físico intenso, sono calmo, alimentos 
nutritivos…

E nada, absolutamente nada, de distrações.
E quem haveria de entrar pela sua porta? Nada mais, nada menos 

do que a Menina Clio Whitmore, a sua distração pessoal mais per-
sistente.

Claro.
Estivera constantemente em confronto com ela, desde crianças. 

Fora sempre um demónio impulsivo e mal-educado. E ela a perfeita 
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imagem da rosa inglesa, de cabelos loiros, olhos azuis e pele deli-
cada. Gentil, hospitaleira e também muito educada.

Irritantemente doce.
Resumindo, Clio Whitmore era a personificação da sociedade 

bem-educada. Tudo o que Rafe desprezara aos 21 anos. Tudo o que 
prometera arrasar.

E era o que fazia com que «arrasá-la» fosse uma enorme tentação.
Sempre que Clio estava perto, ele não podia resistir a chocar-lhe 

a sensibilidade com uma ou outra demonstração de força. Gostava 
de a provocar até lhe ver nas faces um novo e exótico tom de rosa. 
E muitas vezes perguntara a si próprio como seria ela com o cabelo 
loiro solto, emaranhado depois de fazer amor e húmido de suor.

Era a prometida do irmão. Não estaria certo pensar nela de outro 
modo. Mas, fora do ringue de boxe, Rafe quase nada fazia como deve-
ria ser.

Afastou o olhar do lencinho de renda branca que lhe enfeitava  
o decote.

— Creio que não a ouvi bem.
— Oh, pode ter a certeza de que me ouviu corretamente. Tenho 

aqui os documentos — desenrolou o maço de papéis que trazia na 
mão enluvada. — Os meus advogados prepararam-nos. Quer que 
resuma?

Aborrecido, Rafe estendeu a mão para os documentos.
— Sei ler.
Mais ou menos.
Como todos os documentos legais que lhe apresentavam desde 

a morte do velho marquês, estes estavam escritos nuns gatafunhos 
tão apertados e unidos que pareciam indecifráveis. Só de os ver ficava 
com dores de cabeça.

Mas bastou um olhar para se aperceber de que aquilo era sério.
— Não são válidos — disse ele. — O Piers teria de os assinar em 

primeiro lugar.
— Pois, sim. Mas há uma pessoa que pode assiná-los na ausência 

do Piers. — Fitou-o com os seus olhos muito azuis.
Não. Rafe não podia acreditar.
— Então é por isso que aqui está. Quer que eu assine esses 

papéis?
— Sim.
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— Isso não vai acontecer. — Meteu-lhe de novo os papéis nas 
mãos, dirigiu-se ao saco e desferiu-lhe um direto certeiro. 

— O Piers está de volta de Viena. E, neste momento, a senhora 
deveria estar a tratar do casamento.

— É exatamente por isso que esperava ter estes papéis assinados 
antes que ele chegasse. Parece-me a melhor maneira. Queria evitar 
fazer uma cena desagradável e…

— E as cenas desagradáveis são a minha especialidade.
Ela encolheu os ombros.
— Exatamente.
Rafe baixou a cabeça e lançou uma quantidade de socos no saco 

de pugilismo. Desta vez não estava a exibir-se. O seu cérebro tra-
balhava melhor quando movimentava o corpo. Era com a luta que 
melhor se concentrava, e precisava disso. Por que diabo quereria  
Clio romper o compromisso? Era uma menina de sociedade, edu-
cada para conseguir um casamento vantajoso, do mesmo modo  
que os cavalos de raça eram criados para as corridas. Um casamen- 
to fantástico com um marquês rico e elegante deveria ser o seu  
sonho.

— Não vai conseguir melhor partido — disse ele.
— Bem sei.
— E a senhora deve querer casar. Que outra coisa poderia desejar 

na sua vida?
Ela riu-se e olhou para o copo de xerez.
— Realmente, que outra coisa poderia querer. Como se nós, as 

damas, pudéssemos ter interesses ou distrações próprias.
— Exatamente. A menos que… — susteve a mão. — A menos 

que haja outra pessoa.
Ela ficou calada por momentos.
— Não há mais ninguém.
— Então é a proximidade que a assusta. Começou a ter receios.
— Também não sou uma noiva nervosa. Simplesmente não de-

sejo casar-me com um homem que não deseja casar-se comigo.
— Porque haveria de pensar que ele não se quer casar consigo? 

— Lançou um gancho ao saco, seguido de um direto à esquerda.
— Porque olhei para o calendário. Passaram oito anos desde que 

ele se declarou. Se o senhor quisesse verdadeiramente uma mulher, 
esperaria tanto tempo para a tornar sua?
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Ele deixou cair os braços e voltou-se para ela, respirando com 
força. Tinha os pulmões cheios com o perfume de violetas. Que raio, 
até o cheiro dela era doce.

— Não. Eu não esperaria.
— Também suspeitei que não esperasse.
— Mas eu sou um canalha impulsivo — prosseguiu Rafe. — Trata- 

-se do Piers, que é um filho leal e honrado.
A sobrancelha dela ergueu-se ao de leve.
— A acreditar nas revistas sensacionalistas, tem uma amante  

e quatro filhos escondidos algures.
— Não leio as revistas sensacionalistas.
— Talvez devesse lê-las. Aparece muitas vezes nelas.
Rafe não duvidava. Sabia as coisas vis que diziam da sua pessoa 

e aproveitava todas as oportunidades para encorajar a bisbilhotice. 
A reputação não fazia com que vencesse os combates, mas atraía as 
multidões e os bolsos forrados.

— Afinal, o Piers pode ter tido as suas razões para o atraso. É um 
homem importante — Rafe esforçava-se por manter uma expres-
são séria. Logo ele, a elogiar o irmão. Não era uma situação vulgar. 
Melhor dizendo, nunca acontecia. 

— Teve aquela posição na Índia, depois em Antígua. Veio entre 
as duas, mas houve também adiamentos.

Ela baixou os olhos.
— Estive doente.
— Exatamente. Depois uma guerra e a seguir outra. Agora que 

todos esses tratados de paz foram estabelecidos em Viena, vem  
a caminho de casa.

— Não é que me desagrade o seu sentido de missão — ripostou 
ela. — Nem o modo como se tornou indispensável à Coroa. Mas tor-
nou-se-me perfeitamente claro que eu não lhe sou indispensável.

Rafe esfregou o rosto com ambas as mãos e gemeu.
— Os meus advogados disseram-me que havia matéria para uma 

caso de quebra de promessa. Mas não queria embaraçá-lo. Agora que 
tenho o Castelo de Twill, não preciso da segurança de um casamento. 
Dissolver discretamente o noivado será melhor para todos os inte-
ressados.

— Não. Não será melhor. De modo algum.
Não seria melhor para Piers, nem para Clio.
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E definitivamente não seria melhor para Rafe.
Este interrompera a sua carreira de pugilista depois da morte do 

pai. Não tivera alternativa. Com Piers fora do país, Rafe deu por si, 
embora de má vontade, a gerir a fortuna dos Granvilles.

O seu lugar era no ringue de boxe, não no escritório. Sabia-o e 
também o sabiam os advogados e administradores, que mal conse-
guiam ocultar o desdém que sentiam por ele. Vinham armados com 
pastas e dossiês e vários assuntos que requeriam a sua atenção e, 
antes que Rafe percebesse a primeira questão, já haviam passado à 
seguinte. As reuniões deixavam-no inquieto e a ferver de ressenti-
mento — como se tivesse sido de novo enviado para Eton.

Rafe quase conseguia ouvir o pai às voltas na tumba, cuspindo 
vermes e repetindo as palavras que lhe eram bem conhecidas:

Filho meu nunca será bruto e ignorante. Filho meu nunca desgraçará 
o legado da família.

Rafe fora sempre uma desilusão. Nunca fora o filho que o pai dese - 
jara. Mas construíra a sua própria vida, ganhara o seu próprio título 
— não de «lorde», mas de «campeão». Assim que Piers regressasse 
a Inglaterra e se casasse, Rafe ficaria livre para lutar de novo e recu-
perar o título.

Porém… e se Clio cancelasse o casamento?
O seu irmão viajante podia voltar as costas e desaparecer durante 

mais oito anos.
— Provavelmente, o Piers tem estado à espera disto — afirmou 

Clio. — Queria desistir do casamento, mas a sua honra não lhe per-
mite pedir-mo. Quando souber que a dissolução já é um facto adqui-
rido, suponho que fique aliviado.

— O Piers não ficará aliviado. E eu não vou deixar que a senhora 
faça isso.

— Não quero discutir. — Clio enrolou os documentos e bateu 
na extremidade do cilindro. — Peço desculpa pela minha intromis-
são. Vou-me embora e levarei os documentos comigo para o Kent. Se 
mudar de ideias em relação a assiná-los, estarei no Castelo de Twill. 
Fica próximo da aldeia de Charingwood.

— Não os assinarei. E lembre-se do que lhe digo, também não 
lhe pedirá que os assine. Assim que chegar, saberá imediatamente 
que os boatos eram infundados. Recordar-se-á das razões pelas quais 
consentiu em ser sua noiva. E vai desposá-lo.
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— Não. Não o farei.
— Pense bem. Será marquesa.
— Não — insistiu ela. — Certamente não o farei.
O tom dela, solene e calmo, enervou-o mais do que gostaria de 

admitir. Que diabo, sentia até as palmas das mãos suadas. Era como 
se sentisse a sua carreira — tudo aquilo por que trabalhara e a única 
coisa pela qual a sua existência era digna — fugir-lhe por entre os 
dedos.

Clio fez um movimento para sair, mas ele aproximou-se e agar-
rou-lhe no braço para a impedir.

— Clio, espere.
— Ele não me quer — disse em voz entrecortada. — Não entende? 

Todos o sabem. Levei muitos anos para me aperceber da verdade. 
Mas estou farta de esperar. Ele não me quer e eu já não o quero. 
Tenho de proteger o meu coração.

Que diabos! Então era aquilo. Deveria ter adivinhado. A razão 
para aquela súbita relutância era tão simples como o leão do brasão 
dos Granvilles.

Rafe era o rebelde da família, mas Piers fora moldado exatamente 
como o pai de ambos. Honesto, orgulhoso, obstinado. E, principal-
mente, pouco disposto a mostrar emoções.

Rafe nada tinha em comum com a sociedade elegante, mas sabia 
que era doloroso não ser desejada pelo Marquês de Granville. Passara 
toda a sua juventude ansiando pelo mais leve sinal de afeição ou apro-
vação — e a detestar-se por isso, quando esses sinais não chegavam.

— O Piers deseja-a — disse, silenciando-lhe a objeção e acari-
ciando-lhe o braço com o indicador. Meu Deus como era macia. — De 
certeza! Trate dos planos para esse casamento, Clio, porque, quando  
ele voltar, o desejo que sentirá será como um soco nas costelas. Vai 
desejar vê-la num grandioso vestido de renda, com pequenas flores 
no cabelo. E vai querer vê-la entrar na igreja e sentir o peito quase a 
estalar de orgulho a cada passo que a senhora der. E vai principal-
mente desejar ficar diante de Deus, dos amigos e da família e tam-
bém da sociedade de Londres, só para lhes dizer que lhe pertence. 
Que é sua e de mais ninguém.

Ela não respondeu.
— E a senhora também o vai desejar — libertou-lhe o braço depois 

de lho apertar e, de seguida, soltou uma gargalhada e acariciou-a 
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debaixo do queixo. — Oiça o que lhe digo. Estou a vê-la casada com  
o meu irmão em menos de um mês… Nem que tenha de ser eu a tratar 
desse maldito casamento.

— O quê? — Clio estremeceu. — O senhor a tratar do meu casa-
mento?

Um leve sorriso soltou-se dos seus lábios enquanto olhava para 
as traves expostas do teto, para as paredes de tijolo nuas, para a mobí-
lia quase inexistente… e depois para ele. A coisa mais rude e desele-
gante do aposento.

— Agora quase lamento que não vá acontecer — disse ela,  
afastando-se. — Porque isso, sim, seria divertido.
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Capítulo Dois

—Que quarto pensas que a Daphne e o Sir Teddy vão pre-
ferir?  

Clio estava no corredor, entre duas portas, a alisar 
com as mãos inquietas o seu vestido novo de seda verde-esmeralda. 

— E se os puséssemos no quarto azul, cujas janelas dão para o 
parque? Ou será talvez melhor dar-lhes o quarto maior, mesmo que 
esteja localizado na parte mais sombria da propriedade?

Anna estava apreensiva, dando estalos com a língua enquanto 
retirava o último papelote do cabelo de Clio.

— Menina Whitmore, se quer a minha opinião, julgo que não 
deveria preocupar-se com isso. Qualquer que seja a sua escolha, a sua 
irmã vai encontrar-lhe defeitos.

Clio suspirou. Era verdade. Desde que houvesse uma porta para 
fechar e uma vela para acender, Phoebe ficaria satisfeita. Mas Daphne 
saíra à mãe — era impossível de impressionar.

— Vamos dar-lhes este — disse por fim, entrando no primeiro 
quarto. — Não há dúvida de que é o melhor.

O quarto azul tinha quatro enormes janelas e uma vista esplêndida  
sobre os belos jardins de Twill. Sebes carnudas. Roseiras de inúme-
ras variedades. Pérgolas cheias de trepadeiras floridas. E, além de tudo, 
a extensa planície ondulada do Kent no final do verão. Os campos eram 
da mesma cor de jade brilhante que o seu novo vestido e o ar cheirava a 
flores e a relva esmagada — como se o sol fosse um íman pendurado, 
extraindo a vida da terra. Retirando tudo o que era verde e fresco.
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Se alguma coisa pudesse impressionar a irmã, seria certamente 
aquele quarto. Aquela vista. Aquele maravilhoso castelo. Que agora per- 
tencia a Clio, graças ao capricho do tio. O Castelo de Twill fora a sua  
oportunidade de… bom, de tudo. Independência. Liberdade. Segurança. 
Um futuro que já seria seu, se ao menos Rafe tivesse cooperado.

Deveria saber que seria inútil pedir-lho. Rafe Brandon simples-
mente não cooperaria, do mesmo modo que os leões não se davam 
com as zebras. Não estava na sua natureza. Cada musculoso centí-
metro da sua pessoa era formado para a rebeldia e para o desafio… 
misturado com o levantamento de pesos.

Uma leve nuvem de pó branco ao longe chamou-lhe a atenção. 
Duas carruagens aproximavam-se pelo caminho empedrado.

— Já chegaram! — exclamou. — Valha-me Deus. Já chegaram.
Apressou-se pelo corredor em direção à escadaria principal, 

fazendo uma pausa no caminho para espreitar os quartos.
Bom, bom. Perfeito.
Ainda não está perfeito.
Detendo-se a meio da escadaria, Clio fez uma pausa para endirei-

tar a moldura quadrada de um retrato. Depois percorreu a distância 
que restava o mais depressa que se atreveu, atravessando apressada-
mente o átrio até à porta principal.

Duas carruagens acabavam de parar no caminho.
Os criados começaram a sair da segunda carruagem, descarre-

gando malas e baús. Um criado apressou-se a abrir a porta da carrua-
gem da família.

Daphne saiu primeiro, envergando um vestido de viagem cor 
de alfazema e um casaquinho curto com um debrum a condizer — 
ambos a última moda desse inverno.

Clio avançou, de braços estendidos.
— Daphne, minha querida. Como foi a viag…
A irmã lançou um olhar eloquente na direção dos criados.
— Ora essa, Clio, não seja vulgar. Agora tenho um título.
Depois de quase um ano de casada, Daphne continuava a ser… 

Daphne.
Graças aos esforços que a mãe investira na instrução e educação de 

Clio, acabara por se distrair e por transformar a segunda filha numa 
jovem insignificante, louca pela moda e interesseira. Fora quase 
um alívio quando, no ano anterior, Daphne fugira com Sir Teddy 
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Cambourne, apenas dois meses após a sua apresentação à sociedade. 
Tratava-se de um cavalheiro superficial, mas elegante, que, pelo me- 
nos, era baronete. A irmã podia ter conseguido muito pior.

— Lady Cambourne — Clio fez uma reverência formal. — Bem- 
-vinda ao Castelo de Twill. Estou encantada por a menina e Sir Teddy 
terem podido vir.

— Olá, gordinha — o cunhado deu-lhe uma cotovelada informal 
no braço.

— Claro que teríamos de vir — disse Daphne. — Não podería-
mos deixá-la aqui sozinha a aguardar o regresso do Lorde Grandville. 
E, assim que ele voltar, teremos de organizar o casamento.

Felizmente a irmã mais nova surgiu nesse momento da carrua-
gem, salvando Clio da necessidade de inventar uma resposta.

— Phoebe, minha querida. Que bom ver-te!
Clio teve vontade de abraçar a irmã, mas esta não gostava de abra-

ços. Já tinha um livro enorme posicionado como escudo.
— Cresceste tanto este verão — disse. — E estás muito bonita.
Com 16 anos, Phoebe era uma jovem esguia, de feições doces e ousa-

dos olhos azuis, que em breve se transformaria numa beleza. Só pelo  
seu aspeto, seria um enorme sucesso na sua primeira temporada. Mas  
havia qualquer coisa… de diferente… em Phoebe. Sempre houvera. 
Parecia estar constantemente a acontecer tanta coisa dentro do seu 
notável cérebro que era difícil ela ligar-se às pessoas que a rodeavam.

— Teríamos chegado há horas se não fosse aquele terrível cho-
que em Charing Cross — disse Teddy. — E depois foram duas horas 
para atravessar a ponte danificada. Duas horas.

— Pensei que aquele cheiro me faria vomitar — disse Daphne.
Phoebe consultou o relógio de bolso.
— Não calculámos bem a hora da partida. Se tivéssemos saído 

vinte minutos antes, teríamos chegado há cinquenta minutos.
— Estou muito feliz por já cá estarem — declarou Clio, condu-

zindo-os pela entrada em arco. — Por favor, entrem todos.
Daphne deteve-a.
— Eu entro primeiro, sabe. Talvez a menina venha a ser marque- 

sa dentro de um mês e talvez eu seja a sua irmã mais nova. Mas, como 
sou casada e lady, tenho precedência. Pelo menos por mais umas 
semanas.

Clio afastou-se.
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— Sim, pois claro.
A boca enorme do Castelo de Twill engoliu-os e um silêncio de 

espanto apoderou-se de todos.
Mesmo 400 anos antes, aqueles pedreiros tinham sabido cons-

truir para impressionar. O vestíbulo do castelo erguia-se a toda a 
altura do edifício. Uma enorme escadaria dava a volta ao espaço, obri-
gando a erguer o olhar. E a erguê-lo ainda mais. Pinturas e grandes 
retratos emoldurados a ouro ocupavam todo o espaço livre nas pare-
des, chegando a ficar quatro ou cinco na vertical.

Depois de alguns momentos, Teddy assobiou discretamente.
— É bonito, não é verdade? — perguntou Daphne. — Grandioso. 

Só que penso que seria melhor se não fosse tão… tão velho.
— É um castelo — disse Phoebe. — Como pode não ser velho?
Daphne beliscou o braço de Clio num gesto entre a afeição e o 

despeito.
— Mas uma casa é o reflexo da sua dona. Não deve permitir que 

este lugar mostre que está a envelhecer. Por exemplo, podia cobrir 
todas essas feias paredes de pedra com painéis de madeira ou tela 
francesa. E depois trataremos também de a cobrir a si de seda nova.

A irmã varreu-a com um olhar que fez com o que o vestido novo 
de Clio parecesse velho e bolorento. Depois fez estalar a língua imi-
tando de forma precisa e assustadora a mamã.

— Não se preocupe — disse, dando uma palmadinha nos ombros 
de Clio. — Ainda temos umas semanas para os melhoramentos. Não 
é verdade, Teddy?

— Oh, claro — concordou ele. — Não te aborreças, gordinha. 
Garantiremos que sua excelência não se ponha de novo a andar.

Clio sorriu e voltou-lhe as costas. Em parte porque sorrir e des-
viar o olhar era a única maneira de lidar com o cunhado, mas sobre-
tudo porque a sua atenção foi desviada para o caminho empedrado.

Um cavaleiro solitário aproximava-se num cavalo escuro, lan-
çando no ar grandes nuvens de poeira, enquanto galopava.

— Veio alguém de Londres convosco?
— Ninguém — disse Teddy.
— Poderá ser… — Daphne foi ter com ela ao arco da entrada  

e semicerrou os olhos. — Oh, não… será Rafe Brandon?
Sim.
Só poderia ser Rafe Brandon.
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Sempre fora um cavaleiro magnífico. Parecia ter um entendi-
mento extraordinário com os animais, ele e os cavalos. Uma comu-
nhão de naturezas animalescas.

Como que para o demonstrar, obrigou a montada a parar no cami-
nho circular, sem gritos ou puxões, usando meramente um toque 
firme do joelho para que o animal descrevesse um círculo apertado.

Acalmando o cavalo com uma palavra, Rafe desmontou com 
um suave movimento. As botas enormes bateram no chão. Vestia 
uns calções de montar de pele de corça. Os calções de montar dos 
homens eram todos desse material. Mas ela apostava que esta pele de 
corça estava mais esticada sobre as coxas deste homem do que sobre 
a corça original.

Sobretudo largo. Luvas de montar negras. Sem chapéu, ondas 
de cabelo escuro. Uma rajada de vento despenteou-o e deu-lhe um 
ar elegante.

Era o pecado em forma de gente. Não era de admirar que lhe 
chamassem o Próprio Diabo. Lúcifer provavelmente tinha-lhe pago 
para o publicitar.

— Valha-me Deus — disse Daphne. — Acha que ele ensaia 
aquilo?

Clio ficou satisfeita por não ser apenas ela.
— Não creio que o faça para nosso benefício. Creio que é mesmo 

assim.
— Certamente a menina não o esperava.
— Não. — Mas talvez devesse esperá-lo.
— Oh, não. Parece que veio para ficar.
Quando a poeira assentou, viram que uma carruagem seguira 

Rafe pelo caminho. Nessa noite, os estábulos do castelo estariam 
cheios até à porta.

— Não o pode mandar embora? — perguntou Daphne. — É tão 
bruto e vulgar.

— Mesmo assim, é filho de um marquês.
— Sabe muito bem o que quero dizer. Não se comporta como 

uma pessoa. Se é que alguma vez se comportou.
— Pois, sim. Todas as famílias têm as suas idiossincrasias — Clio 

deu uma palmadinha no ombro da irmã. — Vou cumprimentá-lo.  
A Anna e a governanta vão mostrar-vos os quartos, o teu e o da Phoebe, 
para se poderem instalar.
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Enquanto Clio se aproximava para o cumprimentar, a silhueta 
de Rafe aumentou cada vez mais no seu campo de visão. E, como 
reação, ela sentia-se cada vez mais corada.

Ele cumprimentou-a com um aceno de cabeça.
— Que surpresa! — exclamou Clio. — E estou a ver que trouxe 

amigos.
Um homem saiu da carruagem — um homem magro, de sobre-

tudo escuro e modos amáveis e imperturbáveis, os necessários para 
se ser amigo de Rafe. E, do interior da carruagem, retirou o mais 
atarracado, velho e feio buldogue que Clio alguma vira. Deus do céu, 
pobre animal, rugas e mais rugas.

Assim que o pousaram no chão, o cão deixou imediatamente 
uma poça.

— Este é o Ellingworth — disse Rafe, retirando as luvas de montar.
Clio fez uma reverência.
— Bom dia, Senhor Ellingworth.
Rafe abanou a cabeça.
— O Ellingworth é o cão.
— O senhor tem um cão?
— Não. O Piers tem um cão. — Olhou para Clio, como se ela 

tivesse obrigação de o saber.
Mas não sabia. Que curioso. Clio não se recordava de Piers 

alguma vez mencionar um cão. Excetuando os cães de caça de que o 
caseiro cuidava, em Oakhaven.

— Uma recordação dos dias de Oxford — explicou Rafe. — E ele 
tem uma história. Trata-se de uma mascote, de uma partida… talvez 
as duas coisas. De qualquer forma, o cão tem vivido comigo. Tem  
14 anos, necessita de uma dieta especial e de cuidados durante todo o 
dia. Pedi ao veterinário que escrevesse tudo.

Meteu a mão no bolso e retirou de lá os recados, que entregou  
a Clio.

Três páginas inteiras.
— Muito bem — concordou ela. — Agora que já sei que o 

Ellingworth é o seu cão, pode apresentar-me o seu amigo?
— Este é Bru…
— Bruno Aberforth Montague — interrompeu de súbito o ho- 

mem. — Esquire. — Inclinou-se sobre a mão de Clio e levou-a aos 
lábios. — Ao seu serviço.
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— Encantada, sem sombra de dúvida.
Na realidade não era bem assim. Pelo menos acerca do Sr. Montague 

e, principalmente, acerca de Rafe.
Enquanto o Senhor Montague prendia a trela do cão e o levava 

para a zona relvada do caminho, Clio partiu em busca de respostas.
— Poderei ter esperança de que tenha vindo cá meramente para 

assinar os papéis?
— Certamente que não. Foi como lhe disse. Estamos aqui para 

tratar do seu casamento.
Clio ficou imóvel.
— Oh, não!
— Oh, sim!
Não entres em pânico, disse para consigo. Ainda não.
— Pensei que estava a treinar. Que não podia ter distrações.
— Posso treinar aqui, no Kent. O ar do campo é benéfico para 

a compleição. E podemos reduzir as distrações ao mínimo, coope-
rando com os preparativos do seu casamento. O Piers quer que a 
senhora tenha tudo o que sonhou para o seu grande dia.

— Devo então acreditar que isto foi ideia do Piers?
Ele encolheu os ombros.
— Poderia ter sido… até ele regressar, sou eu que me encarrego 

da sua fortuna e do seu título.
Agora, disse para consigo. Agora, entras em pânico.
— Rafe, neste momento não posso entrar no seu joguinho. Pelo 

menos esta semana. As minhas irmãs e o meu cunhado acabam de 
chegar.

— Excelente. São menos três pessoas que precisamos de convi-
dar para o casamento.

Ela enrolou os documentos nas mãos.
— Sabe perfeitamente que não haverá casamento.
Ele olhou para o castelo.
— Já deu a notícia à sua família?
— Não — viu-se forçada a admitir. — Ainda não.
— Ah! Então ainda não decidiu de todo.
— Já decidi. E o senhor está a ser inconveniente. Entrando por 

aqui adentro no seu cavalo negro como uma nuvem de tempestade. 
Sinistro, dramático e inesperado. Exigindo organizar um casamento 
e entregando-me uma lista.
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— Conhece-me bem e sabe que eu posso ser um problema. Mas 
eu também a conheço.

Clio susteve a respiração. Depois recordou-se de que o facto 
de ele parecer interessar-se por ela não passava de uma presunção 
masculina.

— Não me conhece tão bem como pensa, Rafe Brandon.
— Bem sei. Mas não vai mandar-me embora.

Rafe olhou-a atentamente.
Não era difícil olhá-la atentamente. Mas, hoje, ele tinha uma razão 

a mais.
Clio poderia não ter ainda tomado a sua decisão final acerca do 

casamento, mas era evidente que agora não desejava mais dois hós-
pedes.

Três hóspedes, se se contasse com Ellingworth.
Tirou a trela das mãos de Bruiser e acocorou-se junto ao cão. O ani- 

mal era tão velho que estava completamente surdo, mas Clio não o sabia.
— Não te preocupes, Ellingworth — coçou o cão atrás da orelha. 

— A Menina Whitmore é um modelo de etiqueta e generosidade. 
Nunca poria na rua, com este frio, um cão indefeso como tu. — 
Lançou um olhar a Clio. — Achas que sim?

— Pensava que os campeões nunca faziam batota.
— Não estamos num ringue de boxe. Pelo menos, não vejo  

que estejamos. — Depois de pensar um momento, decidiu arriscar. 
— Tem um vestido novo?

— Eu… — Clio cruzou os braços, mas depois descruzou-os.  
— Não estou a ver que importância isso possa ter.

Oh, claro que tinha importância. Ele sabia que essas coisas eram 
importantes.

Rafe poderia não saber absolutamente nada sobre organizar casa-
mentos, mas sabia algumas coisas acerca de mulheres.

Era tudo o que Clio precisava. Um pouco de atenção. Apreço. 
Fora abandonada, deixada à espera durante muitos anos, sentindo-se 
rejeitada. Tudo aquilo era uma perfeita asneira. Qualquer homem 
que não quisesse esta mulher seria um completo idiota.

Pier não era um idiota.
Infelizmente, Rafe também não.
— Essa cor fica-lhe muito bem — afirmou.
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E ficava. O verde jogava bem com o ouro do cabelo dela e a seda 
adaptava-se como um sonho às suas curvas generosas. O tipo de 
sonho que ele não deveria ter.

Levantou-se, olhando-a de novo dos pés à cabeça. Quando os olhos 
de ambos se encontraram, o rubor das faces dela ganhou um tom de 
amora madura. Ele sorriu. A tez de Clio Whitmore tinha mais tons 
de rosa do que um armazém de tecidos. Sempre que Rafe pensava 
que já vira todos, conseguia provocá-la e descobrir mais um.

Imagina então como seria provocá-la na cama.
Não, idiota. Não o faças. Não te ponhas a imaginar.
Mas, como sempre, os seus pensamentos estavam três passos 

adiante do seu juízo. A imagem surgia na sua imaginação, tão espon-
tânea quanto real. Clio ofegante. Nua. Debaixo dele. Despida de todos 
os seus bons modos e inibições. Implorando-lhe que descobrisse 
todos os seus secretos tons de cor-de-rosa.

Rafe pestanejou com força. Depois, pegou nessa imagem men-
tal e guardou-a debaixo de todas as «agradáveis impossibilidades». 
Exatamente entre a «carruagem voadora» e a «fonte de cerveja».

Olhou-a nos olhos.
— Vou então mandar subir as nossas coisas.
— Não disse que sim.
— Também não disse que não.
E não o diria. Ambos o sabiam. Por muito que lhe desagradasse 

Rafe, por muito que quisesse que ele se fosse… a sua consciência não 
a deixava mandá-lo embora.

— Vou ordenar às criadas que preparem mais dois quartos.
Ele acenou com a cabeça.
— Subiremos assim que guarde o cavalo.
— Temos moços de cavalariça para tratar disso — declarou ela. 

— Tive a sorte de ter ficado com toda a criadagem do meu tio.
— Sou sempre eu que trato do meu cavalo.
Rafe conduziu o animal para a casa das carruagens para o esco-

var bem. Fazia-o sempre após um passeio vigoroso — uma corrida 
difícil, um combate sério —, precisava de uma tarefa assim para se 
acalmar. A energia não se dissipava toda no ar.

E nessa noite precisava de ter uma conversa em privado com 
uma certa pessoa. Uma pessoa que acabara de declarar chamar-se 
Montague.
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— Mas que diabo foi aquilo? — perguntou logo que Clio deixou 
de os poder ouvir. 

— Quem é esse tal Montague? Tínhamos concordado que fingi-
rias ser o meu criado particular.

— Bom, isso foi antes de ter visto este lugar! Cor, olha para isto!
— Já olhei.
O castelo era impressionante. Mas já vira melhor. Fora criado 

num melhor.
— Quero um quarto como deve ser nesta coisa — disse Bruiser, 

apontando para o edifício de pedra. — Não, quero a minha própria 
torre. Certamente não quero ser o teu criado. Não quero ficar insta-
lado por baixo das escadas nem comer as refeições na sala do pessoal 
com as criadas. Não que não aprecie, de vez em quando, a face fresca 
de uma criada. Ou até um criado bem-apessoado.

Bruiser era assim mesmo, tudo lhe servia.
— Como é igualitário o Senhor Bruno Aberforth Montague.
— Esquire. Não te esqueças do esquire.
Oh, Rafe tentava a todo o custo esquecer o esquire.
— A irmã da Menina Whitmore está cá. Trata-se de Lady 

Cambourne. Juntamente com o marido, Sir Teddy Cambourne.
— E então? — perguntou Bruiser. — Bem sei que o tentas esque-

cer, mas ainda és o Lorde Rafe Brandon. Não tenho qualquer pro-
blema em falar contigo.

— Isso é diferente. Já não respondo por esse título. Afastei-me 
há muitos anos.

— Mas agora regressas. Será assim tão difícil?
Mais difícil do que poderias imaginar.
Que diabo, Rafe estava preocupado por se sentir um impostor  

e fora criado naquelas propriedades imponentes.
— Escuta — disse. — És filho de uma lavadeira e de um taber- 

neiro, que ganha a vida organizando combates ilegais de pugilismo. 
Acabas de te inserir numa classe de pessoas tão acima do que é  
o teu mundo habitual que poderiam estar sentadas em nuvens. 
Como pensas arranjar-te?

— Descansa. Já me conheces. Dou-me bem com toda a gente.  
E tenho um chapéu novo.

Rafe olhou para o chapéu alto que Bruiser fazia girar num dedo.
— O chapéu é meu.
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— Ao jantar e assim, limitar-me-ei a observar o que fazes.
Uma ideia magnífica, aquela, Rafe já mal se lembrava das regras 

de etiqueta.
— E depois tenho a minha arma secreta. — Olhando para ambos 

os lados, retirou do bolso um pequeno objeto brilhante. — Encontrei 
esta beleza numa casa de penhores.

— Um monóculo? — disse Rafe, olhando. — Francamente!
— Estou a dizer-te. Estas coisas dão classe. Deverias arranjar um, 

Rafe. Não. Estou a falar a sério. Alguém fala contigo com ar superior? 
Pões o monóculo. Alguém te faz uma pergunta a que não sabes res-
ponder? Pões o monóculo.

— Pensas realmente que precisas apenas de um simples monó-
culo para te misturares com a aristocracia?

Bruiser ergueu o monóculo e espreitou para Rafe através da lente.
— Não faças asneiras para não estragares tudo — advertiu ele.
— Oh, não vou estragar tudo. Lembra-te de que sou o teu aju-

dante. Estou sempre no teu canto — respondeu Bruiser.
Mas aquilo não era um combate. Era uma coisa muito mais peri-

gosa. Como visita do Castelo de Twill, Rafe poderia estar fora do seu 
elemento. Quando estava fora do seu elemento, sentia-se irrequieto. 
E, quando se sentia irrequieto, a sua natureza impulsiva e impru-
dente vinha ao de cima. Magoava as pessoas. Ali teria de ter cuidado.

— Então? Quando chegará o organizador do casamento? — per-
guntou.

Curiosamente, Bruiser ficou em silêncio.
— Contrataste os serviços de um organizador de casamentos, 

não é verdade?
— Claro que sim. Chama-se Bruno Aberforth Montague, Esquire.
Rafe soltou um impropério.
— Não posso acreditar.
Bruiser ergueu as mãos num gesto de defesa.
— Onde haveria eu de encontrar um organizador de casamentos? 

Nem tenho a certeza de que exista essa profissão. Mas não importa. 
Verás que vai ser perfeito.

— Duvido. Sabes pior do que eu como se organiza um casamento.
— Não, não. Não é verdade.
Os olhos de Bruiser mostraram uma centelha de entusiasmo que 

Rafe aprendera a conhecer com o passar dos anos. E a temer.
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— Pensa bem, Rafe. Sou treinador e promotor. É o que faço sem-
pre. Encontro duas pessoas de constituição semelhante. Anuncio. 
Atraio multidões desesperadas para os verem no mesmo local.  
E, acima de tudo, sei como conseguir meter na cabeça de um pugi-
lista — espetou um dedo no centro da testa de Rafe — que tem de 
entrar em competição muito antes do dia do combate.

— Bruiser.
— Sim?
— Tira esse dedo da minha testa ou eu parto-o.
Bruiser obedeceu, dando uma pancadinha nos ombros de Rafe.
— Ora aí está o teu espírito de lutador.
Rafe escovou o cavalo com força.
— Isto não vai resultar. Vai ser uma desgraça.
— Vai resultar. Prometo. Vamos cobri-la de sedas. Afogá-la em 

flores e bolos elegantes, até a entontecermos com a emoção do casa-
mento. Até que ela se veja a percorrer a igreja a caminho do altar, tão 
claramente como vê o dia de hoje. Ninguém sabe como criar anteci-
pação e espetáculo melhor do que mim.

— Melhor do que eu — corrigiu Rafe.
Bruiser ergueu uma sobrancelha e levou o monóculo a um olho.
Rafe pendurou a escova no gancho.
— Vamos entrar.
Juntos percorreram os estábulos e dirigiram-se ao castelo. Rafe 

deteve-se a uns passos da porta.
— Só mais uma coisa. Não lhe beijes a mão.
— Ela não pareceu importar-se.
Rafe deu meia-volta e agarrou-o pelo peitilho da camisa.
— Não lhe beijes a mão.
Bruiser ergueu as mãos num gesto de rendição.
— Muito bem. Não lhe beijo a mão.
— Nunca. Em tempo algum. — Quando viu que o outro enten-

dera a mensagem, Rafe soltou-o.
Bruiser compôs o colete.
— Interessas-te por essa rapariga?
— Não é uma rapariga. É uma menina de sociedade que em 

breve será uma dama. E não. Não me interesso por ela.
— Ainda bem — disse Bruiser. — Porque poderia parecer mal. 

Como está noiva do teu irmão e isso…
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— Acredita que não o esqueci. É por essa razão que aqui estamos.
— Sei que tens um fraquinho pelas damas loiras de formas gene-

rosas. Mas geralmente não gostas delas tão puras — disse Bruiser. 
— Nem tão… como se diz?

— Prometida. Ela está prometida.
Piers casaria com Clio. Era uma verdade que todos sabiam desde 

muito novos. Fazia todo o sentido. Era o que os pais teriam desejado. 
Era o que Piers desejava. Era o que Clio desejava, embora o tivesse 
temporariamente esquecido.

E era também o que Rafe queria. Aquilo de que ele precisava.
— Não me preocupo — confessou. — Para ela, eu sou um 

homem rude, bruto, quase analfabeto, com algumas qualidades que 
me redimem. Quanto a ela… é tão inocente e púdica que provavel-
mente toma banho de camisa e veste-se às escuras. Que faria eu com 
uma mulher assim?

Tudo.
Faria tudo com uma mulher assim. Duas vezes.
— Não vou tocar-lhe — garantiu. — Não me pertence. Nunca me 

pertencerá.
— De facto — Bruiser revirou os olhos e escovou o chapéu.  

— Sem dúvida que aqui não se trata de desejo já antigo e mal con-
tido. Ainda bem que estamos esclarecidos.
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