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1
Palácio de Sarum, Wiltshire, abril de 1176

Leonor, Duquesa de Aquitânia e da Normandia, Condessa de Anjou, 
Rainha do Rei Henrique II de Inglaterra, olhou em volta para o 
quarto despido e frio que fora a sua prisão durante quase dois anos. 

A luz pálida da primavera entrava pelos arcos das janelas e manchava em 
tons tépidos de ouro as tábuas do chão. A lareira tinha sido limpa das cin-
zas e os seus poucos bens portáteis tinham sido carregados na carruagem 
das bagagens que aguardava no pátio.

Uma brisa fria roçou-lhe o rosto. Durante todo o inverno, o vento tinha  
varrido os Downs, ululando em volta dos edifícios caiados do palácio como 
um lobo esfomeado. As suas articulações tinham ficado rígidas e os seus 
pensamentos turvos, como a lama no fundo de um lago gelado. Era difícil 
despertar, acordar e enfrentar o mundo. Um membro dormente a regres-
sar à vida causa sempre um formigueiro doloroso. Estendendo as mãos, 
reparou nas manchas suaves da idade, mas estas incomodavam-na menos 
do que o modo como tremiam.

A aliança de casamento brilhava. Apesar de tudo o que tinha sofrido 
às mãos de Henrique, ainda a usava, pois enquanto lhe adornasse o dedo, 
ainda fazia dela sua rainha e duquesa. Mesmo encarcerada no cimo daquela 
colina varrida pelo vento, os seus títulos retinham o seu poder. Henrique, 
com o seu habitual espírito impiedoso, tinha-a isolado ali. O mundo 
movia-se e ela fora impedida de se mover com ele. O seu pecado tinha 
sido desafiar a vontade dele num ato de rebelião e ter interferido com as 
suas políticas. Ele acusara-a de o trair, mas as maiores traições sempre 
foram dele.

As notícias que recebia agora eram filtradas pelos seus carcereiros, 
que não tinham interesse em contar-lhe muito, e, quando o faziam, davam 
apenas pormenores que a diminuíam ao mesmo tempo que exaltavam o 
seu marido. Agora, no entanto, ele chamara-a para assistir à sua corte de  
Páscoa em Winchester, e ela desconfiava do motivo. Perdão na altura  
da ascensão de Cristo? Tinha as suas dúvidas. Mais castigo? Ele devia 

9
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querer algo dela, nem que fosse exibi-la diante dos seus nobres e provar 
que não a tinha mandado assassinar. Não podia dar-se ao luxo de se depa-
rar com outra acusação daquele tipo — não depois de o seu Arcebispo da 
Cantuária ter sido esquartejado diante do altar da sua própria catedral por 
quatro cavaleiros da casa real.

Ouvindo passos na câmara do outro lado, ela voltou-se para a porta, 
ocultando a ansiedade por trás da altivez real. Por muito que desejasse 
deixar aquele lugar, a ideia de voltar ao mundo deixava-a ansiosa porque 
não sabia o que encontraria, ou quanto tempo aquele indulto do isola-
mento duraria.

Esperava o seu carcereiro, Roberto Maudit, e ficou surpreendida 
quando a porta se abriu e o seu filho mais velho apareceu do outro lado, 
banhado pela luz solar vinda da pequena janela nas escadas. O seu cabelo 
louro-escuro estava despenteado pelo vento, e um magnífico falcão-geri-
falte branco estava pousado no seu pulso direito enluvado.

— Olha, mamã — saudou ele com um sorriso rasgado. — Não  
é uma beleza?

O coração de Leonor apertou-se e ela sentiu-se como se todo o ar 
tivesse sido arrancado do seu corpo

— Harry — arquejou ela enquanto os seus joelhos começavam a ceder.
Ele apareceu imediatamente do seu lado, apertando com força a 

parte de baixo do seu braço enquanto a acompanhava ao assento junto  
à janela.

— Pensei que eles te tinham dito. — O olhar dele estava carregado 
de preocupação terna. — Queres que chame as aias?

— Não… — Ela abanou a cabeça e recuperou o fôlego. — Eles não 
me dizem nada. — A voz dela quebrou-se. — Estou cega e isto é dema-
siado. — Cobriu os olhos com uma mão trémula.

Ele pôs-lhe o braço em volta dos ombros e ela apertou o seu corpo 
contra o dele, inalando o cheiro do seu corpo saudável e masculino; sen-
tindo a sua força e vitalidade, qualidades que lhe tinham sido roubadas 
pelos anos de luta, e, depois, pela prisão.

O falcão bateu as asas, fazendo tilintar os sinos de prata nas suas 
peias e emitindo uma série de gritos ásperos e penetrantes.

— Calma. — O tom suave do seu filho podia ter sido tanto para ela 
como para o pássaro. — Com calma.

Quando Leonor já se tinha recuperado o suficiente para erguer o olhar, 
o falcão acalmou-se e começou a ajeitar diligentemente as penas.

— O meu pai mandou-me trazer-te para Winchester.
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Ela olhou para o falcão, preso na luva. Não podia voar enquanto ele 
não o soltasse, por mais força que tivesse nas asas.

— O que é que ele quer de mim, para além de provar à corte que não 
estou morta?

O sorriso de Harry diminuiu.
— Ele diz que quer falar contigo. E fazer as pazes.
— Não me digas? — Um riso lúgubre alojou-se na garganta de 

Leonor. — E o que é que isso vai implicar?
Ele evitou o olhar dela.
— Ele não me disse.
Ela olhou em volta para a sala vazia. O que daria para ser livre? Mais 

importante ainda, o que não daria?
— Não, não imaginei que dissesse. — Ela lutou para conter a emo-

ção enquanto pensava no que poderia ter acontecido se Harry tivesse 
conseguido derrubar o pai três anos antes. — Tenho muitos pesares, e 
nenhum deles é por causa da reconciliação. Acima de tudo, lamento ter 
sido apanhada. Deveria ter feito planos melhores.

— Mamã…
— Tenho tido pouco para fazer aqui além de pensar no que aconte-

ceu, e estou cheia de remorsos por ter hesitado demasiado tempo e per-
dido o impulso. — Levantou-se subitamente, fazendo o falcão dançar no 
pulso de Harry. — Se o teu pai te enviou para me levares para Winchester, 
é porque vocês se reconciliaram e devemos seguir em frente. Na verdade, 
estou muito feliz por te ver. — Um homem adulto, com 21 anos, a idade 
com que o seu pai se tornara Rei de Inglaterra. — Quem mais está em 
Winchester?

— Todos. — Harry acariciou a ave até ela se aquietar. — O Ricardo,  
o Godofredo, o João, a Joana. — O seu sorriso era superficial e não che-
gava aos olhos. — Mulheres, bastardos, amigos e parentes, todos a viver 
lado a lado; sabes como é. Ainda não houve brigas, mas não faltaram 
oportunidades.

Seria como passar da fome à gula num só passo, sem tempo para 
adaptação. O corpo dela ficou tenso ao enfrentar a possibilidade de deixar 
aquele quarto que era simultaneamente a sua prisão e o seu santuário.

— Bem, então — o seu tom ligeiro era um escudo —, vamos partir 
e aproveitar ao máximo esta oportunidade.

Os luxos da vida em Sarum eram poucos e bastava uma carrua-
gem para carregar os seus pertences ao longo dos 30 quilómetros até 
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Winchester. Harry tinha vindo buscá-la, acompanhado de um regimento 
completo de cavaleiros, a maioria da casa do seu pai, mas com alguns da 
sua própria comitiva entre eles, incluindo o seu tutor de armas, Guilherme 
Marshal, que a aguardava junto ao freio de um dócil palafrém cinzento 
malhado.

— Minha senhora. — Assim que a viu, ele ajoelhou-se e baixou 
a cabeça.

Vê-lo, firme e forte, e ao seu gesto de homenagem, deixou Leonor de 
lágrimas nos olhos.

— Guilherme! — Ela tocou-lhe no ombro, dizendo-lhe para se levan-
tar, e quando ele o fez, os seus olhos escuros encontraram os dela, com 
uma expressão de reconhecimento. Oito anos antes, quando era um jovem 
cavaleiro, ele salvara-a de uma emboscada, mas fora capturado enquanto 
combatia os atacantes. Ela comprara a sua liberdade e dera-lhe a função de 
proteger o seu filho mais velho, enquanto lhe dava o treino de cavaleiro. 
Tinham sido aliados durante momentos bons e maus.

— Pareceis bem, senhora.
Ela lançou-lhe um olhar reprovador.
— Cometeis o pecado da adulação, senhor. Sei bem como deve ser  

a minha aparência ao fim de dois anos trancada neste lugar.
— Nunca menos do que uma rainha — respondeu ele com um tom 

galante, e ela pestanejou para clarear a visão enquanto ele a ajudava a 
montar o palafrém. A sela estava de lado, com um apoio acolchoado para 
as costas e outro para os pés, um estilo de montar gentil que ela sempre 
recusara em favor de montar de frente. Aquele tipo de assentos diminuía 
o ritmo e fazia-a sentir-se vulnerável e com menos controlo. Era típico 
de Henrique enviar um daqueles, pondo-a assim no seu lugar diante de 
todos.

— Senhora, diz-se na corte que a vossa saúde é frágil e que estivestes 
a repousar em Sarum — disse Guilherme, com uma neutralidade diplo-
mática.

Ela agarrou as rédeas, torcendo a boca num gesto de desprezo.
— Suponho que essa desculpa seja uma forma de ocultação.
Ele não disse nada, mas o seu olhar era expressivo quando se virou 

para o seu cavalo.
Harry juntou-se a ela, com o palafrém castanho a dançar e a arquear 

o pescoço.
— O meu pai achou melhor viajares assim porque há muito tempo 

que não montas.
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— E porque se adequa ao seu propósito, Harry. Eu não perdi o juízo 
nem a capacidade de montar, apenas a minha liberdade.

Harry teve a decência de se mostrar envergonhado, mas rapida-
mente se alegrou e fitou-a com o seu sorriso desarmante.

— Ainda assim, o sol brilha e está um bom dia para montar. Seja de 
que forma for.

Leonor conteve-se e não respondeu que seria ainda melhor ter uma 
escolha. Harry tinha a capacidade de viver à superfície, ao contrário dela. 
A capacidade de ser uma borboleta e desfrutar de um bom momento 
enquanto este durasse.

Com alguns movimentos hábeis, ele transferiu a luva de falcoaria  
e o falcão-gerifalte para o pulso dela.

— Leva-a, mamã.
Ela sentiu o peso da ave, o aperto das garras cinzentas afiadas na luva 

acolchoada, e olhou para os olhos negros e ferozes do animal.
Ele fez um aceno de aprovação.
— Agora és uma grande rainha e duquesa.
As lágrimas fizeram-lhe arder novamente os olhos. Até ao seu encar-

ceramento em Sarum, ela sempre mantivera um falcão-gerifalte branco 
no seu quarto, e sempre sentira uma grande alegria quando o levava a 
caçar. As fêmeas eram maiores e mais fortes do que os machos. Dera uma 
a Henrique pelo seu casamento e todos os dias desejava poder voltar atrás.

— Como é que ela se chama? — perguntou.
— Leonor — respondeu Harry.
Ela mordeu o lábio e esforçou-se para conter as lágrimas.
— Vou pensar nela a voar alto e livre — disse Leonor quando por fim 

conseguiu falar.
Quando a cavalgada saiu de Sarum, o vento reuniu nuvens brancas 

no céu de azul pálido de abril. As cotovias cantavam alto por cima dos 
Downs, o vento sibilava por entre a relva fresca, e a dor no coração de 
Leonor era profunda.

Quando chegaram a Winchester, ao cair da noite, Leonor estava a  
cambalear de cansaço e dor. As dúvidas de Henrique a respeito da sua 
capacidade de montar tinham sido confirmadas. Confinada em Sarum 
durante dois anos, privada de exercício e companhia, estava física e men-
talmente sobrecarregada.

O falcão fora devolvido à sua gaiola de transporte vários quilóme-
tros atrás e o simbolismo de ser encarcerado não escapou a Leonor. Mais 
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preocupante para ela era o facto de quase invejar a segurança do cárcere 
da ave.

Reunindo as suas últimas reservas, ela projetou uma fachada de dis-
tanciamento real enquanto atravessavam arcadas e portões guardados por 
sentinelas, parando por fim num pátio escuro. Os criados apressaram-se  
a chegar com lanternas que oscilavam na penumbra, criando danças de 
luz dourada. 

Rapidamente, Guilherme Marshal apareceu ao seu lado, ajudando-a  
a desmontar e apoiando-a enquanto ela recuperava o equilíbrio. Por um breve 
instante, ela agarrou-se à sua força sólida antes de se endireitar. Para os  
observadores, deve ter parecido que estava realmente de saúde frágil, e a  
sua chegada de noite só serviria para aumentar essa impressão. Sem 
fanfarra, sem desfile colorido pelas ruas para celebrar a entrada de uma 
rainha poderosa e vibrante, mas antes algo calado e noturno para receber 
uma mulher-sombra cansada.

Ela virou-se para Harry, que estivera a dispensar a sua comitiva com 
gracejos bem-humorados e palmadinhas nos ombros.

— Já é tarde. — A voz dela vacilou. — Eu… Eu vou retirar-me.
— Claro, mãe, eu devia ter percebido. — Ele mostrou-se imediata-

mente atencioso, dando ordens rápidas, e pouco depois um homem de 
lanterna acompanhou-a aos aposentos que sempre mantivera como rai-
nha quando ficava em Winchester.

Ela engoliu as lágrimas quando foi recebida pela luz suave de candeias 
suspensas com espesso vidro verde, pelas paredes com adornos coloridos 
e por uma cama feita com uma colcha de seda e peles. Dois livros encader-
nados em couro e marfim estavam pousados num banco dobrável e numa 
mesa havia um tabuleiro de xadrez ao lado de uma jarra de cristal e copos. 
Um delicado aroma de incenso enchia o ar e os braseiros cheios de carvão 
escaldante emitiam um calor acolhedor. Todos os luxos que tomara como 
certos antes do seu encarceramento. Ao fim de dois anos de privação, 
aquela declaração pouco subtil da parte de Henrique sobre o que podia 
dar e tirar criou nela uma justaposição de sentimentos de raiva e antipatia 
que era quase paralisante.

Quando se deixou cair na cama, os criados chegaram com pão, queijo 
e vinho. Outros trouxeram a sua bagagem para o quarto, supervisiona-
dos pela sua dama de companhia, Amiria. Era a irmã viúva de um barão 
de Shropshire. Com trinta e poucos anos, era eficiente e rápida nos seus 
deveres, mas calma e religiosa, preferindo evitar os estratagemas e a polí-
tica do mundo — justamente o tipo de dama que Henrique considerava 
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adequado. Nenhum dos criados de Leonor devia ter a mais remota capaci-
dade de subterfúgio a menos que estivesse sob as suas ordens.

Amiria ajoelhou-se aos pés de Leonor para remover os botins de 
couro que a sua senhora tinha usado para montar e para os substituir por 
um suave par de chinelos de pele de carneiro.

Harry entrou no quarto atrás da bagagem e olhou em volta com um 
ar de proprietário.

— Está do teu agrado, mamã? Precisas de mais alguma coisa esta 
noite?

Ela abanou a cabeça, cansada.
— Só daquilo que não posso ter.
— Sabes que to daria se pudesse.
Ela encolheu os pés quando Amiria concluiu a sua tarefa.
— Sim, ambos estamos limitados, cada um à sua maneira.
Ele deitou vinho para um dos copos e levou-lho.
— Está tudo bem — disse Harry quando ela hesitou. — É da minha 

casa, não da do pai.
Leonor bebeu um gole cauteloso. O estado normal do vinho na corte 

era quase vinagre. No entanto, aquele era suave e rico, e sabia à sua terra 
natal de Poitou o que lhe dava um sabor amargo.

— Queres que chame os outros?
— Esta noite não — disse ela com um solavanco de trepidação.  

— Deixa-me dormir primeiro. — Leonor estava desesperada para abra-
çar os seus outros filhos, mas eles não podiam vê-la assim, cansada, cho-
rosa e assoberbada. Especialmente Ricardo. Não conseguia pensar em 
Henrique, porque o ódio que sentia por ele se agitava no seu estômago. 
— Também devias ir.

A expressão de alívio do filho preocupou-a, pois era uma expressão 
que tinha visto as crianças lançarem a parentes idosos para com os quais 
tinham um dever.

— Vou certificar-me de que ninguém te perturba, mamã.
— Estou certa de que os guardas do lado de fora da minha porta farão 

o mesmo.
Quando ele partiu, ela deitou-se e ordenou a Amiria que fechasse 

as cortinas da cama. Enrolando-se sobre si mesma, procurou o esqueci-
mento do sono, demasiado exausta para se despir.
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A manhã trouxe um momento inicial de desorientação quando 
Leonor acordou e tentou lembrar-se de onde estava. Sentia o corpo 
rígido e dorido, e tinha a boca seca e com um sabor desagradável. 

Olhou para o dossel, por cima da sua cabeça, pintado com estrelas pra-
teadas, enquanto se recompunha e procurava as forças para se levantar e  
enfrentar o mundo. Do lado de lá das cortinas conseguia ouvir Amiria  
a sussurrar para outra criada e suspeitou que já era muito tarde. Mas por-
que haveria de se dar ao trabalho de se levantar? Porque não ficar ali e 
deixar o tempo correr?

Outra mulher dirigiu-se às criadas, com um tom levemente inquisi-
tivo, mas com autoridade firme. Um instante depois, as cortinas da cama 
foram afastadas e a cunhada de Leonor, Isabel de Warenne, apareceu no 
retângulo de luz, com uma taça na mão.

— Mandei levar o vinho da noite de ontem e trouxe-te água fresca  
— anunciou Isabel. — Há pão fresco e mel, e tomei a liberdade de man-
dar preparar um banho.

Perplexa, Leonor aceitou a taça e bebeu. A água era limpa, fria e re- 
frescante, e a imagem de Isabel consolou o seu coração dorido porque 
tinha ali uma amiga verdadeira e fiel.

— O Harry disse-me ontem à noite que tinhas chegado, mas insis-
tiu que não querias ser incomodada, caso contrário, eu teria vindo ver-te 
imediatamente.

Leonor pousou a bebida e abriu os braços. Isabel lançou-se para eles 
e desatou a chorar, o que também despoletou o choro de Leonor.

— Mulher tola — fungou Leonor, enxugando os olhos enquanto se 
afastava —, olha o que me fizeste fazer.

— Não consigo evitar. — Isabel limpou delicadamente o rosto no 
forro da manga.

— O teu coração é muito sensível — repreendeu Leonor. — Foi por 
isso que não pude suportar ver-te ontem à noite. Nem sei se consigo 
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suportá-lo agora. — Ela voltou a pegar na taça. — Ah, Isabel, é tão difícil 
deixar o cinzento e regressar à cor. Não imaginas o que ele me fez.

Várias criadas chegaram, trazendo uma banheira e baldes de água  
a escaldar.

— Talvez não, mas quero ajudar-te.
Leonor disfarçou um esgar. Isabel tinha a tendência para as boas 

ações para melhorar a vida dos aflitos. Desconfiou que aos seus olhos era 
um deles.

— Não te atrevas a ter pena de mim — advertiu.
Os olhos castanhos de Isabel arregalaram-se de mágoa.
— Nunca faria tal coisa! Estás a difamar-me. — Ela pegou num frasco 

de essência de rosas e, dirigindo-se para a banheira, deitou algumas gotas 
na água fumegante, fazendo uma fragrância maravilhosa espalhar-se pelo 
quarto.

— Não consegues evitar. — Leonor suavizou o comentário com um 
sorriso, embora Isabel continuasse a olhá-la com ar de reprovação.

Uma vez despida por Amiria, Leonor entrou na banheira e afundou-
-se na água quente a cheirar a rosas, soltando um gemido suave entre dor 
e prazer.

Isabel voltou a encher a taça de Leonor.
— O João e a Joana ficaram muito animados quando souberam que 

estavas a caminho — disse ela.
Leonor sentiu um aperto na garganta. Quando Henrique a fechara 

longe do mundo por se rebelar contra ele, também a afastara dos seus 
filhos. Isabel, que era casada com o meio-irmão de Henrique, Hamelin, 
levara-os temporariamente para a sua casa para os criar junto com os seus 
próprios filhos, o que fora uma pequena graça no meio da devastação.

— Como é que eles estão?
— Estão realmente bem, como vais ver — respondeu carinhosa-

mente Isabel. — A Joana é uma bela jovem e o João e o meu Guilherme 
tornaram-se amigos próximos, como primos.

— Foi um grande consolo para mim saber que estão seguros nas 
tuas mãos.

Isabel afastou o comentário de reconhecimento, mas pareceu satisfeita.
— Foi um privilégio tomar conta deles. Ambos são muito inteligen-

tes. Nunca vi ninguém tão apto para trabalhar no erário como o João, e a 
Joana lê em voz alta sem se atrapalhar.

Leonor ficou radiante de orgulho com os elogios de Isabel, mas sen-
tiu um pouco de ressentimento culpado. Devia ser ela a elogiar aquela 
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inteligência em vez de o ouvir dos lábios de outra mulher, mesmo sendo 
Isabel sua cunhada e boa amiga. Não obstante, um novo estado de espírito 
estava a abrir o seu caminho, como o sol que afasta a névoa. Ela tinha sido 
trazida de volta à vida e não havia como voltar atrás.

— Sabes porque é que o Henrique me trouxe a Winchester? — per-
guntou Leonor enquanto Amiria a ajudava a vestir uma camisa limpa e 
um vestido de lã escarlate. — O Harry diz que ele quer fazer as pazes, mas 
temo que os seus motivos não sejam vantajosos para mim.

Isabel abanou a cabeça.
— O Hamelin não me disse nada.
Leonor lançou-lhe um olhar penetrante.
— Não sabe ou não te quer dizer?
Isabel baixou o olhar.
— Também não sei responder a isso.
E não se atrevia a perguntar: Leonor sabia da propensão de Isabel 

para se recusar a ver as realidades mais duras da vida.
— Espero que possam fazer as pazes — disse Isabel, ansiosa. — Sarum 

não é vida para ti.
Leonor levantou o lábio.
— Imagino que o Henrique vá usar a vida em Sarum como mano-

bra. Aprisiona-me lá durante quase dois anos, nega-me qualquer contacto 
com o mundo e com os meus filhos, e tira-me todas as coisas de graça e 
luxo. Agora traz-me a Winchester e cobre-me com tudo o que me faltou. 
Mas digo-te uma coisa: nunca vou entregar-lhe a Aquitânia, se é esse o seu 
preço. Prefiro voltar para Sarum. Na verdade, preferia estar morta.

— Leonor… — Isabel estendeu-lhe uma mão suplicante.
— Não me olhes assim! — estalou Leonor, e depois inspirou profun-

damente, enchendo-se de vida e controlando a irritação. — Agradeço-te por 
me acordares — disse com voz suave, e beijou o rosto de Isabel. — Posso 
não estar pronta para falar com o Henrique, mas estou desesperada para 
ver os meus filhos.

Leonor tinha acabado de quebrar o jejum com pão e mel quando 
João e Joana chegaram com as suas amas e os quatro filhos de Isabel, seus 
primos. O coração de Leonor apertou-se, pois mal reconheceu o filho e a 
filha de quem se despedira junto aos portões de Sarum dois anos antes. 
Com nove e dez anos, ainda eram crianças, mas estavam no último pata-
mar a caminho do perigoso salto para a vida adulta.

João foi o primeiro a avançar, baixando-se suavemente sobre um joelho.
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— Senhora minha mãe — disse. Joana fez uma vénia e murmurou 
o mesmo. O seu cabelo estava preso numa trança brilhante, o castanho-
-claro misturado com os distintos reflexos acobreados do pai.

As limitações da sua ligação eram como cordas tensas. Numa enxur-
rada repentina, Leonor ignorou a formalidade e reuniu os filhos mais 
novos junto ao seu coração.

— Como estão crescidos! — Ela tentou conter as lágrimas. — Ah, 
passou muito tempo, mas pensei em vocês todos os dias e rezei para vol-
tar a ver-vos!

— Nós também rezámos, mamã — disse João, com uma expressão 
inocente e aberta.

— Sim, rezaram — confirmou Isabel. — Nunca precisei de os lembrar.
Enxugando os olhos com o punho, Leonor levou João e Joana para o vão  

da janela, para se sentarem com ela enquanto se recuperava. Finalmente, 
conseguiu cumprimentar o filho e as três filhas de Isabel com compos-
tura e ficou espantada ao ver que também eles se tinham transformado de 
pequenas crianças em jovens prósperos no caminho rápido para a maturi-
dade. Guilherme, o filho de Isabel, tinha a mesma idade que João e os dois 
tinham formado uma espécie de união de jovens rapazes que envolvia 
testar constantemente os limites e desafiarem-se um ao outro enquanto 
se uniam contra o mundo. A filha mais velha de Isabel, Belle, tinha uma 
idade semelhante à de Joana e tinha a pele de alabastro e os marcantes 
olhos azul-esverdeados do seu avô Godofredo, Conde de Anjou, que fora 
famoso pela sua beleza.

— Vejo que esta vai deixar no seu caminho um rasto de corações 
partidos. — Leonor sorriu. — Já está prometida?

Belle envaideceu-se com o elogio, mas manteve as pálpebras modes-
tamente baixas.

— Não, queremos que ela seja mais velha e que tenha uma palavra 
a dizer na escolha.

Leonor ergueu as sobrancelhas.
— E se ela se encantar por um moço das cozinhas ou por um menes-

trel com palavras bonitas na boca e nada na bolsa?
Isabel fez um gesto com a mão.
— Obviamente há limites, mas dentro desses limites ela deve ter 

uma escolha. Ela e todas as minhas filhas.
— O que diz o Hamelin?
— Ele concorda comigo. Temos muito tempo, e ainda ninguém fez 

uma oferta que não possamos recusar.
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Leonor não disse nada. Para uma mulher convencional, Isabel conse- 
guia ser teimosa e obstinada nos assuntos do coração e do lar. Algumas 
pessoas podiam chamar-lhe corajosa e verdadeira, outras indulgente e 
tola. Percebia porque é que Hamelin concordava com ela. O meio-irmão  
de Henrique governava a sua casa com uma autoridade benigna, mas 
absoluta, e mostrar-se-ia relutante em mudar esse estado das coisas, dando 
as filhas em casamento numa idade jovem e expondo-as às influências 
de outras pessoas. As próprias filhas de Leonor tinham sido prometi- 
das antes da puberdade, a fim de garantir alianças políticas, mas havia 
menos ónus a pesar sobre Isabel e Hamelin.

Leonor ouviu o som de vozes masculinas a aproximarem-se, tons ele- 
vados em brincadeiras joviais e, um instante depois, os seus filhos mais 
velhos entraram no quarto com o pai, trazendo consigo o aroma fresco 
do exterior e agitando a atmosfera com a sua energia vibrante. Os quatro 
riam ruidosamente, porque o terrier favorito de Henrique tinha fugido 
com o chapéu de pele e joias do bispo de Ely e levara-o para as traseiras 
dos estábulos para o matar.

O olhar de Leonor foi direto a Ricardo, o herdeiro do seu ducado. 
Tinha o coração aberto para todos os seus filhos, mas Ricardo era a sua 
luz. Conde de Poitou, futuro Duque de Aquitânia. O seu cabelo ruivo- 
-dourado brilhava com vitalidade, os seus olhos eram do azul rico das 
flores de milho no verão, e era o mais alto de todos.

Abandonando a piada, ele ajoelhou-se aos seus pés numa saudação 
formal e recebeu o beijo da paz. Leonor usou o ritual para manter a sua 
dignidade, embora as suas emoções estivessem em remoinho. Os olhos 
de ambos encontraram-se, cheios de uma infinidade de coisas que não se 
atreviam a dizer à frente de Henrique e dos outros.

Ricardo ergueu-se e cedeu o lugar ao seu irmão Godofredo, um ano 
mais jovem, de cabelo castanho e estatura menor. Estava a ser preparado 
para governar a Bretanha e fora prometido a Constança, a duquesa sua 
herdeira. 

As águas paradas de Godofredo eram profundas e a expressão aberta 
no seu rosto não era necessariamente indicativa dos pensamentos com-
plexos que corriam abaixo da superfície.

— Senhora minha mãe. — Pegando-lhe na mão, ele apertou-a con-
tra a testa. Os seus modos eram agradáveis, mas os seus olhos eram reser-
vados e inescrutáveis.

Harry beijou-a calorosamente e apertou-lhe a mão para a reconfortar.
— Sentes-te melhor, mamã?
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— Vesti a minha armadura — respondeu ela com humor sombrio. 
Sentir-se-ia melhor? Diferente talvez; pronta para a batalha.

— Estas são para ti. — Ele despejou meia dúzia de joias vistosas na 
palma da mão dela, incluindo uma grande ametista perfurada com dois 
buracos, de um dos quais pendia um fio com pedaços de pelo de esquilo 
presos. — O resultado da caçada; não digas ao Bispo de Ely. — Os seus 
olhos brilhavam de riso.

Leonor apertou as pedras no seu punho por um momento, conhe-
cendo o seu valor e a forma como podiam ser bem aproveitadas. Henrique 
não as confiscaria quando havia tantas testemunhas e era tudo parte da 
brincadeira. Tendo guardado as pedras no seu guarda-joias, ela virou-se, 
com o corpo tenso da resistência, para enfrentar o marido que deixara 
deliberadamente os filhos entrarem primeiro para poder observar a sua 
interação com eles. Ela não fez uma vénia e ele não se curvou.

— Senhora, confio que a tua estada em paz e solidão foi benéfica?  
— O seu olhar era duro como lascas de pedra.

— Foi realmente, senhor. Tive tempo para pensar em muitas ques-
tões e para as ver mais claramente do que até então.

— Folgo em saber. Como vês, cheguei a um entendimento com os 
nossos filhos e não há razão para não podermos viver todos em paz juntos.

Havia muitas razões porque não podiam, mas Leonor mordeu a língua.
Ele estendeu o braço.
— A corte espera-nos no salão, se estiveres de acordo.
— Faria diferença se não estivesse?
— Acho que ambos sabemos qual é a resposta — disse ele com um 

tom agradável, embora o seu olhar tenha permanecido frio.
Ela não queria tocar-lhe, mas obrigou-se a pousar a mão na manga 

dele e a acompanhá-lo, sabendo que ele também não desejava aquele 
contacto, exceto como meio para exercer o seu poder. Ela tinha de jogar 
aquele jogo até descobrir o que ele estava a fazer, e então eles iriam ver.
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Leonor sentou-se no vão de uma janela com Isabel, a bordar a manga 
do novo vestido de Joana. Era um trabalho complexo, mas os seus 
pontos eram rápidos porque o indulto podia acabar a qualquer 

momento. Em Sarum, a sua costura consistia em camisas de linho e 
camisas compridas para os pobres e doentes — considerado parte da sua 
penitência por incentivar os filhos a rebelarem-se contra o pai — e era 
uma alegria voltar a trabalhar com seda e beleza.

O dia anterior fora um dia de reunião e família, tão brilhante à 
superfície como água iluminada pelo sol escondendo as correntes tur-
vas. Todos tinham sorrido, e, às vezes, o riso fora genuíno, mas havia 
emoções mais escuras escondidas abaixo da superfície e ninguém falara 
do que causara as fendas. Em vez disso, tinham brincado e contado his-
tórias de caça. O desaparecimento do chapéu de pele do Bispo de Ely 
tinha sido contado várias vezes, e o próprio bispo tinha achado graça ao 
incidente, graciosamente concedendo as pedras à custódia de Leonor. 
Não foi feita menção à luta que tinha virado filhos contra pai e que 
resultara no isolamento de Leonor em Sarum, no entanto, fora um epi- 
sódio de tal enormidade que não havia espaço na sala para mais nada, 
e todas as respirações e palavras estavam contaminadas com a sua pre-
sença.

Naquela manhã, Henrique tinha ido caçar com os filhos, esforçando- 
-se para lhe mostrar a saudável ligação masculina que existia entre eles. 
Vês, eles são meus. Tentaste afastá-los de mim e não conseguiste. Era essa a ver-
são que ele estava a promover vigorosamente, mas embora doesse como 
uma unha arrancada, Leonor não acreditava nele.

Joana e as suas primas de Warenne estavam ocupadas com os seus 
próprios pequenos projetos de bordados, bem como a jovem esposa de 
Harry, Margarida, e a sua irmã de cabelo caído, Alais, que estava prome- 
tida a Ricardo. Constança da Bretanha, a futura esposa de Godofredo, 
estava a ler para as mulheres de um bestiário, e tinha acabado de as 
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informar, com uma careta, que os camelos preferem beber água suja 
do que limpa, agitando-a constantemente com as patas para fazer lama.

— Viste camelos quando foste à Terra Santa, mamã? — perguntou 
Joana. — Viste-os fazer isto?

— Não que eu tenha notado — respondeu Leonor. — Tens de te 
lembrar que nem tudo o que os homens cultos escrevem é verdade. Andei 
de camelo uma vez em Jerusalém. O Luís ficou horrorizado com a impro-
priedade, mas isso não me impediu.

Os olhos de Joana arregalaram-se.
— Como foi?
— Doloroso. — Leonor fez uma careta. — E senti-me enjoada. 

São mais altos do que os cavalos, por isso, conseguimos ver mais longe, 
mas não têm um passo tão estável nem reagem tão depressa aos coman- 
dos. Mas um corcel árabe veloz… ah, isso é diferente. — Os olhos dela  
iluminaram-se com aquela memória. — O Luís também não aprovava. 
Ele odiava ver a esposa a cavalgar pelo deserto num cavalo tão veloz como 
o vento. Suspeito que ele achava que eu podia fugir. E provavelmente tinha 
razão! Eu gostava de ter um cavalo árabe agora, ou mesmo um camelo; 
mas se os desejos fossem cavalos, há muito que eu estaria em Poitiers, no 
meu próprio salão.

Isabel tocou suavemente a mão de Leonor e lançou-lhe um olhar 
piedoso que continha também um aviso.

— No que diz respeito à águia — a voz delicada de Constança conti- 
nuou —, sabemos que quando a águia é velha se torna uma vez mais 
jovem de uma maneira estranha. Quando os seus olhos estão turvos e as 
asas pesadas com a idade, ela procura uma fonte, cristalina e pura, onde 
a água borbulhe e brilhe sob a luz do sol. Acima dessa fonte, ela ergue- 
-se no ar e fixa os olhos na luz do sol e olha para ele até que o seu calor a 
deixe com os olhos e as asas em chamas. Depois desce para a fonte onde 
a água é mais clara e brilhante, e ali mergulha e banha-se três vezes, até 
estar fresca e renovada, e curada da sua velhice.

Os olhos de Leonor encheram-se de lágrimas. Se ao menos fosse tão 
simples.

A leitura foi rudemente interrompida por Henrique, que entrou na  
sala vindo da caçada da manhã, repleto da energia da perseguição. A lama  
manchava-lhe as botas; tinha um rasgão na capa e galhos no chapéu. Leonor 
sentiu o cheiro do seu suor. Não havia sinal dos filhos, e Henrique não tra-
zia criados. O coração dela começou a bater mais depressa. Tinha chegado 
o momento da negociação.
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Ele atirou o chapéu e o casaco para um escudeiro, ao mesmo tempo 
que dispensava o jovem, e aproximou-se do vão da janela.

— Saiam todos — ordenou com um gesto brusco. — Desejo falar 
com a rainha em privado.

— Eu quero ficar. — Fazendo beicinho, Joana encostou-se a Leonor.
— Podes querer à vontade, mas vais fazer o que te ordeno — foi a 

resposta curta de Henrique. — Esta conversa não te diz respeito.
— Vamos, Joana — disse Isabel —, preciso de organizar as minhas 

joias e tu e a Belle podem ajudar-me.
Joana lançou ao pai um olhar rápido que era quase fulminante, mas, 

incapaz de resistir à tentação das joias da tia, fez uma vénia e partiu com 
Isabel.

Henrique assobiou por entre os dentes.
— Filhas — murmurou enquanto se sentava no lugar deixado livre 

por Isabel.
Leonor pegou na costura.
— Era de esperar. Ela está a chegar a uma idade em que já percebe 

muita coisa.
— Também está a chegar a uma idade em que precisa de se com-

portar com dignidade e decoro — retorquiu ele, irritado —, e de obedecer 
ao seu pai. — Ele prendeu um fio dourado do bordado entre o indica-
dor e o polegar e examinou-o à luz da janela. — Estão a caminho envia-
dos da Sicília para finalizar uma proposta de casamento em nome do rei 
Guilherme, e eu estou inclinado a aceitar se os termos forem vantajosos.

Leonor deu dois pontos complicados. Há vários anos tinham debatido 
a hipótese de uma aliança com a Sicília, e tinham-na posto de lado sem, 
no entanto, a rejeitarem. Outra filha entregue a terras distantes, provavel-
mente para nunca mais ser vista. E, no entanto, com o seu clima e cultura, 
a Sicília não era diferente da Aquitânia, e podia ser adequada para Joana. 
Guilherme da Sicília tinha talvez mais dez anos que a sua filha — uma 
diferença de idades que tanto podia ser um passo curto ou um abismo.

— A Joana sabe?
— Não, mas vou dizer-lhe em breve. Se as negociações forem sim-

ples e diretas, ela vai partir antes do outono.
Leonor olhou para o seu trabalho. Detestando perguntar, mas engo-

lindo o orgulho, disse:
— Deixas-me ficar e passar algum tempo com ela?
— Posso pensar nisso. — Ele soltou um suspiro exagerado. — Sempre 

fiz o que era necessário para a unidade dos nossos reinos. Agora os meus 
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filhos entendem isso, e espero que o teu tempo para refletir te tenha dado 
um pouco de bom senso. Como podemos inspirar realeza e lealdade se as 
pessoas não nos virem como unidos?

Os meus filhos, notou Leonor, não os nossos filhos.
— Tive poucas coisas para fazer para além de pensar no assunto 

— respondeu ela, e virou o tecido para olhar para a parte de trás dos pon-
tos. — Uma vez que afrouxaste as minhas correntes e me trouxeste para 
Winchester, é óbvio que tens algo em mente. O Harry disse que querias 
fazer as pazes?

Ele enrolou o fio brilhante em volta do dedo indicador.
— Lembras-te de quando visitámos Fontevraud juntos?
Era uma jogada interessante.
— Isso foi há muito tempo.
Ele lançou-lhe um sorriso dúbio.
— Sim, nos bons velhos tempos.
A mente de Leonor encheu-se com uma imagem dela a passear com 

Henrique pela relva molhada do orvalho, de mãos dadas, com as pare-
des da abadia cobertas pela névoa da manhã, uma ama a acompanhá-los 
com o seu primogénito nos braços. Um futuro de oportunidades sem fim 
estendia-se à sua frente e o coração de Leonor transbordava de certeza e 
exultação. Mas Guilherme morrera há mais de vinte anos, e a memória 
era apenas um brilho fugaz sobre águas perigosas. Ela visitara Fontevraud 
muitas vezes desde então, mas nunca com Henrique.

— E então?
— Sempre encontraste lá um bálsamo para a tua alma. Penso que 

não tens a mesma ligação com Sarum?
Leonor parou a costura e lançou-lhe um olhar desconfiado.
— Onde é que queres chegar?
Ele levantou-se e foi até à janela. O movimento libertou o odor acre 

da caçada do seu corpo e roupas.
— A abadia de Amesbury vai ficar sob o domínio de Fontevraud e vai 

precisar de uma abadessa. Seria um projeto digno para ti e sem estigma. 
Ficarias honrada.

Abadessa! Então era esse o plano. Mandá-la para um convento e espe-
rar que ela passasse o seu tempo a rezar e a fazer obras de caridade, e 
talvez com um pouco de socialização, o suficiente para a dignidade e po- 
sição de uma nobre dama da Igreja. Uma morte pequena e bela — e,  
presumivelmente, uma morte fria e dura em Sarum como alternativa, caso 
resistisse.
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— Não te pressionaria quando lá estivesses — disse ele, suavemente. 
— Podias fazer o que te agradasse. Cavalgar, receber visitas importantes  
e ser um trunfo para a nossa dinastia, e não um risco.

Leonor olhou para a parte de trás da cabeça dele. Estava a perder 
cabelo e o tom dourado de outrora era agora da cor de areia empoeirada.

— Acho que prefiro passar o meu tempo em Poitiers — respondeu 
ela com um tom descontraído. — Dentro de dois meses, as cerejas vão 
estar a amadurecer e o início do verão é sempre bonito lá. Seria realmente 
um bálsamo para a minha alma.

Ele virou-se.
— Isso não seria adequado. Depois do que aconteceu, nunca mais 

podes voltar para lá. — O olhar dele era duro como a pedra em que estava 
apoiado. — Falei com vários clérigos e eles disseram-me que podem pôr 
fim ao nosso casamento.

Leonor não ficou chocada nem surpreendida, pois já tinha percorrido 
aquele caminho.

— Estás a falar de uma anulação?
Ele encolheu os ombros.
— Algo desse género, sim.
— Vamos ser claros e não falar por meias palavras. Estás a falar de 

uma anulação. Que outro «género» existe?
Ele olhou para o fio de ouro que tinha entre os dedos.
— Sim, se queres que o diga sem rodeios. Uma anulação.
— Queres livrar-te de mim. — A voz dela era grave de desprezo e 

raiva. — Queres que eu simplesmente desapareça, que deixe de existir. 
— O seu estômago encheu-se de uma sensação que era como pedras 
pesadas a caírem, uma em cima da outra. Não ia deixá-lo fazer-lhe isso.  
— Pergunto-me o que tens a ganhar com essa oferta?

Ele encolheu os ombros.
— Não vejo porque é que haverias de te opor. Isto significa que cada 

um de nós pode seguir o seu caminho e pôr fim a esta amargura.
Se havia amargura era porque ele a tinha menosprezado constante-

mente e ainda estava a fazê-lo. A enviá-la para um convento, negando-lhe 
o direito de visitar o seu próprio ducado. 

Talvez estivesse interessado em casar com outra — ameaça que não 
podia ignorar, porque se uma nova rainha lhe desse filhos, a sua própria 
prole poderia ficar ameaçada. Seria capaz de enfrentar uma espada para 
os proteger.

Leonor pôs a costura de lado e levantou-se para o encarar.
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— Não tenho a menor intenção de ver o nosso casamento anulado, 
não pelo que me ofereces em troca. A perspetiva de uma prisão melhor 
não vai influenciar a minha decisão.

— Vais descobrir que tens pouca escolha, minha senhora. Posso obter  
documentos que provam que o nosso casamento foi consanguíneo e ilegal 
desde o início.

Ela deu uma gargalhada desdenhosa.
— Não duvido que existem muitas razões para não sermos casados, 

Henrique, mas foram todas ultrapassadas quando o nosso casamento se 
concretizou. Quaisquer que sejam as provas que tens ao teu dispor, posso 
mostrar número igual de provas que contradizem as tuas. Posso não ter 
exércitos à minha disposição, mas nesta arena isso não tem importância. 
Depois do que aconteceu com o Tomás Becket, há muita gente em Roma 
que terá muito prazer em defender o meu caso. Além disso, tens de me 
manter viva, porque depois de Becket, seria muito fácil as pessoas acre-
ditarem que és capaz de assassinar a tua rainha, como fizeste com o teu 
arcebispo.

Henrique corou, com as veias a traçarem marcas roxas nas suas 
faces. Ele levantou o punho.

— Por Deus, senhora, estás a ir longe demais!
— Então bate-me — desafiou ela, levantando orgulhosamente a 

cabeça. — Envia-me novamente para Sarum e depois explica o motivo aos 
«teus» filhos para veres o que te respondem.

Estavam debaixo do vão de janela, ofegantes, a lançar olhares de ódio 
um ao outro.

— Por Deus, vais dar-me o que quero — rosnou ele.
— Não me importa o que fazes — respondeu Leonor, com coragem. 

— Já me fizeste tudo, nada do que faças agora fará diferença.
— Oh, mas faz. Pensa bem, minha senhora. Vou voltar a pergun-

tar-te antes do fim deste encontro de Páscoa, e nessa altura espero que 
tenhas caído em ti. Sabes qual será o resultado se não o fizeres. — Ele 
afastou-a do seu caminho, fazendo-a cambalear, e saiu.

Os joelhos de Leonor cederam. Ela procurou a almofada do assento 
da janela atrás de si e deixou-se cair, a tremer. Cristo, ele queria uma anu-
lação para poder atirá-la para um convento e esquecê-la. Tinha poucas 
armas ao seu dispor, mas a recusa era uma delas e ia lutar até ao fim.

Isabel entrou no quarto em bicos de pés e aproximou-se de Leonor 
que estava sentada em silêncio e dormente. Ao ver o seu estado, ela fez 
sinal às aias para que saíssem e deu-lhe um copo de vinho.
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— Ele quer uma anulação — disse Leonor. — Quer que eu vá para 
Amesbury e que use o véu.

Isabel arquejou.
— Oh, céus!
— Ele quer fazer-me freira e tirar-me a Aquitânia. — Leonor tre-

mia de ódio e repulsa. — Ele diz que vai ser honrado; que vou ter paz e 
que estarei livre da contenda, mas as pessoas dizem o mesmo acerca da 
morte, não é? — Leonor olhou para o vinho, a superfície dele a brilhar na 
sua mão trémula. — Um dia talvez venha a escolher o claustro, mas não 
agora. Os meus anos férteis acabaram, mas não vou deixar que me tratem 
como uma égua velha deixada a pastar nos seus últimos anos. — Lançou 
um olhar feroz a Isabel. — Nunca consentirei. Nunca!

Isabel sentou-se ao lado dela, e ao fim de um momento disse, hesi-
tante:

— Eu sei que deve ser algo difícil de considerar, mas não é melhor 
do que voltar para Sarum ou ser mantida trancada a sete chaves em 
Winchester?

Leonor apertou os lábios e desviou o olhar para a luz da janela. O fio 
de ouro que Henrique tinha enrolado no dedo estava a brilhar no chão.

— Não — respondeu Leonor —, não é.
— Mas vais ter a companhia de outras damas e livros para ler e vários 

assuntos para te manteres ocupada. — Isabel tocou no joelho de Leonor, 
com um tom persuasor e piedoso. — Vais ter ar fresco e confortos diários, 
e serás honrada. Se pensares bem, o que ele te pede será assim tão mau?

A determinação de Isabel em ver o lado bom de todas as situações 
mesmo que isso significasse escolher o caminho da resistência menor 
sempre exasperara Leonor, e agora, por causa do que acabara de aconte-
cer, ela explodiu de fúria.

— Tu não entendes, nunca me entendes! Eu sou uma rainha e o que 
ele me pede não está de acordo com o meu papel. Ele quer varrer-me do 
seu caminho, como se fosse pó.

Isabel fez um gesto apaziguador.
— Eu não queria ofender-te; disse-o com boa intenção.
— Boa intenção? Ah! Ele quer reduzir-me a nada e tu tolera-lo por-

que te recusas a ver o mundo como é.
— Leonor…
— Oh, deixa-me — cuspiu ela. — Não preciso dos teus conselhos.
Isabel mordeu o lábio.
— Eu quero ajudar-te, só isso.
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— Não podes ajudar-me — respondeu Leonor, triste e enfurecida.  
— Estou a falar a sério, deixa-me; não te quero aqui.

Isabel levantou-se, com o queixo a formar uma covinha.
— Como queiras, senhora. — Ela fez uma vénia formal e saiu do 

quarto.
Leonor fechou os olhos e cobriu o rosto com as mãos. Quase voltou a 

chamar Isabel, mas o orgulho e a raiva mantiveram-na presa no seu lugar.
Ninguém veio ao seu encontro, pois quem haveria de se arriscar a 

entrar na toca da leoa? Leonor estava sozinha. Ao fim de algum tempo, ela 
baixou as mãos para o colo e ergueu o queixo, com uma expressão tensa e 
régia. De uma forma estranha, sentiu-se inundada de um sentido de pro-
pósito. Lidaria sozinha com o que viesse. Era uma rainha, e a própria natu-
reza do seu papel distinguia-a das outras mulheres, até mesmo daquelas 
que considerava suas amigas. Aquele incidente com Isabel provou mais 
uma vez que a única pessoa com que podia contar era ela mesma.
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Castelo de Winchester, Corte de Páscoa, abril de 1176

Hamelin de Warenne, Conde de Surrey, estava a relaxar em frente 
à lareira enquanto desfrutava dos cuidados das suas três filhas. 
Elas agitavam-se em volta dele, vozes alegres como aves canoras 

enquanto lhe penteavam o cabelo e lhe banhavam os pés doridos. Ele pas-
sara todo o dia de pé, atendendo às exigências do seu enérgico meio-irmão 
real, e aquele descanso era um alívio abençoado.

Pensou com complacência no quanto era afortunado por ter a sua 
família. O seu filho era um rapaz inteligente com uma mente veloz e força 
robusta, que era um bom augúrio para o futuro do condado, ao passo que 
as filhas enriqueciam a sua vida com um brilho quente de família e reali-
zação. Haveriam de casar um dia, e os seus maridos seriam afortunados 
por receberem aquelas mulheres maravilhosas — e ele lembrá-los-ia disso 
constantemente. Mas para já não; ele e Isabel ainda podiam regozijar-se 
com as suas meninas durante mais algum tempo. Belle, apesar de estar 
a iniciar a viagem de entrada na feminilidade, ainda não tinha 12 anos, 
Adela tinha sete e Matilde, cinco. Ao contrário das filhas de Henrique, não 
tinham pressa para as amarrarem em grandes uniões dinásticas.

Hamelin olhou para a esposa que estava ocupada a organizar uma 
arca de roupas, de costas para ele e com movimentos erráticos enquanto 
puxava coisas para fora, mas ele não fez caso, notou apenas que ela estava 
envolvida, como de costume, nalgum misterioso assunto doméstico femi-
nino.

— Belle, toca para mim — pediu ele.
A filha mais velha pegou na harpa e sentou-se num banquinho aos 

pés do pai. A trança farta de cabelo castanho tinha caído para a frente e 
ela atirou-a para trás com um movimento gracioso do pulso e lançou um 
sorriso ao pai. Ela era uma música talentosa, com dedos ágeis que teciam 
a melodia pelo meio das cordas. Matilde subiu para o colo do pai para um 
abraço e ele pôs o braço em volta do seu corpo ágil e pequeno num gesto 
protetor e terno. Depois de ter passado a maior parte do dia fechado com 
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Henrique, estava desesperado por aquele momento em família para se 
limpar da escuridão da corte. Agradecia constantemente a Deus por ter tal 
alegria no seio da sua família, quando outros não tinham aquele sustento.

Mais tarde, depois de as meninas lhe terem dado um beijo de boa-
-noite e de se terem retirado para dormir, supervisionadas pelas amas, e de- 
pois de o filho também ter saído, Hamelin voltou-se para Isabel e deu uma 
palmadinha no banco.

— Anda, estás muito calada esta noite. Traz-me um copo de vinho  
e senta-te um pouco.

Ela fez o que ele pediu, mas Hamelin notou que estava perturbada. 
Algo estava a preocupá-la, mas ela haveria de lhe dizer quando estivesse 
pronta e ele não era o tipo de procurar problemas desnecessariamente. 
Bebeu o vinho e esticou as pernas para a lareira.

— Suponho que já ouviste falar do plano do Henrique para anular  
o casamento com a Leonor — comentou ele.

Quando ela não respondeu, Hamelin ergueu o olhar e viu o rosto 
da mulher franzir-se antes de desatar a chorar. Espantado e consternado, 
Hamelin pegou-lhe na mão.

— O que é? — perguntou. — O que se passa?
— Nada — respondeu Isabel com a voz abafada. — Já passa.
— Então, foi por causa do que eu acabei de dizer? — Hamelin per-

guntou-se se ela pensaria que a sua própria posição estava ameaçada por 
aquela notícia. — Não é como se eu fosse pedir a anulação do nosso casa-
mento. Porque é que estás tão perturbada?

— Eu… eu não estou perturbada. — Isabel chorou, envergonhada 
por não conseguir manter a calma na sua própria casa, que devia ser o 
refúgio de paz e tranquilidade de Hamelin.

— Pelo contrário, vejo bem que estás. Conta-me.
— É a Leonor — respondeu ela a chorar. — Ela… Ela virou-se con-

tra mim quando sugeri que uma anulação seria o melhor. Mandou-me 
embora e disse que eu não entendia. Foi como se eu fosse uma inimiga  
e como se tudo o que já fiz por ela não valesse nada!

Hamelin fez uma careta. Embora amasse a esposa, a sua sensibili-
dade às vezes tornava as coisas desconfortáveis, e não tencionava envol-
ver-se numa briga de mulheres. Quaisquer que fossem as fraquezas, 
esquemas e fúrias de Henrique, era muito mais fácil lidar com eles do 
que com questões de mulheres.

— Acalma-te, meu amor — disse ele. — Já perdi a conta às ocasiões 
em que o Henrique me mandou embora porque eu tinha discordado de  
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algo que ele tinha dito, ou apenas porque estava com raiva do mundo.  
Ele precisa de mim para o que é importante, tal como a Leonor precisa 
de ti, mesmo que diga o contrário. — Ele fez uma careta. — Somos 
os acessórios deles mesmo quando nos desprezam. Bebe um pouco de  
vinho e seca os olhos. Isto vai passar. Então — disse ele por fim, quando as 
lágrimas se transformaram em fungadelas ocasionais e ele tinha voltado  
a encher-lhe o copo. — A Leonor não está interessada na anulação?

Isabel abanou levemente com a cabeça.
— Não. Transformou-se numa leoa quando eu disse que era o me- 

lhor. — Ela torceu o quadrado de linho molhado que usara para enxugar 
os olhos. — Mesmo que o Henrique a envie de volta para Sarum ou que  
a tranque numa masmorra, ela vai recusar.

Uma expressão de dor cruzou o rosto de Hamelin. As dificuldades 
conjugais de Henrique e Leonor eram uma causa de atrito que ultrapas-
sava em muito a sua arena pessoal. Não ficou minimamente surpreen-
dido com a reação contrária de Leonor à sugestão de Henrique.

— O Henrique disse-te porque quer a anulação? — perguntou ela.
— Ele diz que quer um corte limpo para se separar da Leonor. Ela vai 

estar honrosamente ocupada com as suas funções em Amesbury e ele vai 
estar livre para continuar com a sua vida.

— A Leonor acha que o Henrique está a menosprezá-la. — Isabel 
lançou-lhe um olhar penetrante. — Os rumores de que ele está a planear 
casar-se com a Alais de França ou com a Rosamunda de Clifford não des-
pareceram.

Hamelin encolheu os ombros.
— Os boatos vão sempre criar fogo das faíscas. Conhecendo o meu 

irmão, não vai fazer nenhuma dessas coisas por causa da turbulência que 
causaria. Uma está prometida ao seu filho e a outra é a filha de um sim-
ples barão. Ele não é assim tão tolo. — Ele puxou-a para si e deu-lhe um 
beijo. — Deves afastar-te disso. É a única maneira de garantires a tua se- 
gurança e sobrevivência.

— Sim, tens razão. — Isabel inclinou-se para ele em busca de con-
forto.

— Tenho outras novidades que talvez te agradem mais — anunciou 
ele ao fim de um momento. — O Henrique disse-me que vão chegar en- 
viados sicilianos com uma proposta de casamento do seu rei para a nossa 
sobrinha Joana. Se os termos forem aceitáveis, o Henrique vai concordar.

— Eu sabia que o assunto tinha sido debatido, mas não tinha perce-
bido… é muito longe para a criança.
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— O destino da Joana é fazer um grande casamento e promover boas 
relações entre os países. Ela sabe-o e tu preparaste-a bem. Segundo todos 
dizem, o noivo é bonito e bem-humorado, e a corte siciliana é uma das 
mais prestigiadas da cristandade.

— É um bom casamento e fico satisfeita com o grande futuro que 
ela vai ter, mas vou sentir a falta dela. E a Belle também.

— É o seu dever — respondeu Hamelin com firmeza. — Nasceu 
para isso.

— Eu também nasci para isso. Eu própria poderia ter sido Rainha de  
Inglaterra. — Isabel pensou no seu primeiro marido que fora herdeiro 
do trono e que se tinha afastado para dar lugar a Henrique. Se o destino 
tivesse sido diferente, a coroa de Leonor teria sido sua. — Fico feliz por 
não o ser; ter-me-ia despedaçado o coração deixar as nossas filhas partir 
em tão tenra idade. Quando é que a Joana tem de partir, se ele concordar?

— No outono.
O galgo branco de Hamelin saltou para o outro lado do banco, deu 

várias voltas e depois deitou-se, pousando o focinho na coxa de Hamelin.
— O Henrique quer que eu a acompanhe até lá e que garanta que é 

entregue em segurança. — Um sorriso iluminou-lhe o olhar. — Tu tam-
bém deves ir, portanto, ainda não chegou o momento da separação. O que 
me dizes?

Isabel afastou-se dele e depois riu-se com prazer surpreso.
— Não sei o que dizer! É uma tarefa de prestígio e haverá muito a 

fazer. — Ela pensou em todos os objetos que deviam ir na arca de casa-
mento de uma noiva, e nas novas peças de vestuário e enxoval que teriam 
de ser preparadas, já para não falar de organizar uma nova criadagem para  
Joana. Henrique não permitiria que Leonor o fizesse, isso era certo. Parou  
imediatamente de pensar em Leonor não fosse começar a chorar novamente.

— Certamente haverá, mas não digas nada por agora — avisou ele. 
— Não faças um acontecimento da preparação das bagagens.

— Claro que não! — Ela lançou-lhe um olhar indignado. — Eu sei 
guardar segredos!

— Eu sei que sabes — aplacou ele, e depois sorriu. — Será uma boa 
oportunidade para trazer para casa sedas dos ateliês da Sicília para vesti-
dos e tapeçarias, hum?

Isabel fingiu indignação.
— Suspeito que estás a tentar reconfortar-me.
— E que mal tem isso? O que te agrada, agrada-me a mim também, 

porque traz harmonia à minha casa, coisa que valorizo mais do que tudo.
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— Eu também valorizo isso. — Ela mordeu o lábio num gesto con-
trito. — Desculpa.

— Porquê? Por teres um coração bom? — Inclinando o rosto dela 
para o seu, ele beijou-a. — Também valorizo isso em ti.

Isabel respondeu calorosamente antes de recuar novamente.
— Dizes que vai passar, mas falar é fácil. O que devo fazer em rela-

ção à Leonor?
Ele fez um encolher de ombros pragmático.
— Não faças nada. Deixa a poeira assentar. A Leonor tem demasiado 

poucos aliados para poder dar-se ao luxo de rejeitar a tua amizade e conse-
lhos. Deixa-a vir até ti, mas não esperes um pedido de desculpas. Nem ela 
nem o Henrique são capazes disso.

Isabel enxotou o cão e, empoleirando-se no colo de Hamelin, pôs-lhe 
os braços em volta do pescoço.

— Nunca quero que uma coisa assim aconteça entre nós — disse 
com veemência —, que cheguemos a uma divisão no nosso caminho e que 
nos separemos com raiva.

Hamelin pôs-lhe o braço em volta da cintura.
— Todos temos de dormir sozinhos no túmulo, meu amor, mas na 

vida estamos unidos como uma só carne, como os nossos filhos atestam. 
Eu não sou o Henrique, tu não és a Leonor. Que Deus nos livre.

Eles foram para a cama e fizeram amor longa e ternamente, coisa 
que já não faziam há algum tempo, porque as rotinas da vida e da corte 
não lhes deixavam tempo ou energia para tal expressão. Quando adorme-
ceram, estavam enroscados um no outro como um quirógrafo completo, 
duas metades de um todo.
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Castelo de Winchester, Corte de Páscoa, abril de 1176

Leonor estava sentada em frente a um tabuleiro de xadrez com 
Ricardo. Um fim de tarde húmido de primavera estava a dar lugar 
ao anoitecer; as portadas tinham sido fechadas e as candeias e velas 

lançavam no quarto uma luz âmbar difusa, intercalada com sombras. 
Henrique estava ausente, bem como o arcebispo da Cantuária e o bispo de 
Londres, o que era ameaçador, mas não de uma forma que causasse medo 
a Leonor. Em vez disso, estava amargamente divertida, porque sabia per-
feitamente bem o que estava a acontecer.

Entre movimentos das peças no tabuleiro, ela continuava com a cos-
tura apesar da pouca luz, determinada a terminar o bordado antes de se 
separar de Joana — o que podia ser iminente se Henrique a mandasse de 
volta para Sarum como castigo pela sua obstinação.

Ricardo esfregou o queixo, planeando a sua próxima jogada. O seu 
cabelo vermelho-dourado caía-lhe sobre a testa e ela reprimiu o impulso ma- 
ternal de lho afastar dos olhos. Ele já era praticamente um homem e qual-
quer gesto suave da sua parte seria interpretado como exagerado.

Ele tinha mais peças do que ela, mas Leonor, embora parecesse estar 
em desvantagem em termos do que lhe restava, continuava a resistir-lhe. 
Ela estava a obrigá-lo a esforçar-se, e a testa franzida de Ricardo deixou-lhe 
duas rugas verticais entre as sobrancelhas quando moveu o cavalo.

Leonor reagiu deliberadamente com um ardil que suavizou a situa-
ção e lhe permitiu avançar. Em parte era um sacrifício, mas também era 
uma armadilha, porque dependendo do juízo que ele fizesse, podia ven-
cer ou ser destruído. Ricardo estendeu os seus dedos fortes e magros, mas 
depois hesitou. Um sorriso lento curvou-lhe os lábios enquanto mudava 
de ideias, e fez um movimento diferente, esquivando-se à armadilha. 
Olhou para ela, reconhecendo o truque, feliz por o ter percebido a tempo.

— Estou orgulhosa de ti — elogiou Leonor. — Nos velhos tempos, 
terias avançado primeiro e depois ter-te-ias arrependido.

Ele fez um entressorriso.
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— Seria um tolo se não tivesse aprendido com os erros do passado. 
— A careta voltou com intensidade redobrada. — Mamã, eu gostava que 
houvesse algo que eu pudesse fazer… acerca da tua situação.

Ela estendeu a mão para o outro lado do tabuleiro e pegou-lhe na 
mão. Embora as costas das mãos de Ricardo fossem suaves por causa 
da sua juventude, pertenciam a um homem ativo, e as palmas das mãos 
estavam calejadas.

— Também eu, mas temos de ser práticos. Por agora, o teu pai con-
trola o tabuleiro e deves escolher a melhor forma de servir o teu futuro.  
Se isso significar colaborar com ele, fá-lo, mas nunca percas de vista os teus 
objetivos.

A boca dele torceu-se para a direita, um maneirismo do início da 
infância, sempre que se confrontava com algo desagradável.

— Ele atribuiu-me a tarefa de manter a ordem em Poitou, e eu pre-
ciso de mais recursos para acabar com os distúrbios. Aimery de Thouars 
está em guerra, porque o papá lhe negou direitos de herança da esposa e, 
em vez disso, usou-os para enriquecer o meu irmão mais novo.

Leonor também fez uma careta.
— A única coisa para que podes contar com o teu pai é para tornar a 

tua vida difícil. Ele vai empregar-te em Poitou, mas vai continuar a contro-
lar as finanças e vai manter-te em dívida para com ele. Mantém-te alerta.

— Nem é preciso dizeres, mamã.
Eles terminaram o jogo, com Ricardo a vencer, porque ela lhe dera 

deliberadamente a oportunidade para ver como ele reagia. Quando ele se  
afastou do jogo e bebeu um gole da sua taça, ela disse:

— O teu pai pediu a anulação do nosso casamento e eu recusei. 
Disse-lhe que o inferno há de congelar primeiro, e é por isso que, neste 
momento, ele está fechado com os seus bispos. Ele quer mandar-me para 
um retiro como a nova abadessa de Amesbury.

Ricardo quase se engasgou com o vinho e a raiva brilhou-lhe nos 
olhos.

— Deus do céu, mamã, é isso que ele considera fazer as pazes?
— A verdade é que acho que uma vida religiosa não é para mim.
O rosto dele corou.
— Ele não pode fazer isto. Eu vou…
— Tu não vais fazer nada — interrompeu ela, firmemente. — Deixa 

que eu lido com isto.
O rubor de Ricardo escureceu. Mesmo tendo conseguido controlar  

o seu espírito impetuoso, a lição ainda não estava enraizada.
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— Mas ele está a menosprezar-te e está a ignorar-nos a todos. Não vou 
deixá-lo fazer isto!

— O que é que eu te disse sobre aprenderes a olhar antes de dares o 
salto? Não deves envolver-te, porque precisas dos recursos dele para geri-
res Poitou. Enquanto tiveres esse controlo militar, tens um certo poder, 
mesmo que lho devas a ele. Não te preocupes; ele não vai ter a sua anu- 
lação.

Ricardo expirou fortemente.
— Já contaste aos meus irmãos?
— Ainda não; não tive oportunidade de falar com eles. Mas quero 

que todos vós se comportem de forma moderada.
Ainda a fumegar de raiva, Ricardo deu um piparote numa das peças 

de xadrez, com a repulsa patente no rosto.
— Deves ter ouvido os boatos que dizem que ele está a conspirar 

para se casar com a Alais. Toda a gente fala como se fosse uma brinca-
deira escandalosa, mas não tenho a certeza.

— Quem sabe o que o teu pai é ou não capaz de fazer — disse 
Leonor com desprezo —, embora tomar a Alais como sua esposa não me 
pareça sensato.

A expressão de Ricardo era de desafio.
— Eu não tenho certamente a intenção de casar com ela. Há herdei- 

ras mais adequadas às minhas necessidades. Prefiro uma esposa com  
terras que façam fronteira com a Aquitânia do que um rato francês.

— Concordo. Nunca desejei ver qualquer um dos meus filhos noivos 
ou casados com França — disse Leonor com desagrado. — Para o Harry 
é tarde demais, e a Margarida pode servir as suas necessidades, falando 
num sentido prático, mas quando o teu pai te obrigou a fazer a tua pro-
messa à Alais, jurei que nunca ficarias vinculado por esse juramento se 
eu pudesse evitá-lo.

— Não vai acontecer. — O maxilar de Ricardo estava cerrado de 
determinação. — Por agora, o meu pai vai procrastinar porque mantém 
o poder nas suas mãos. — Ele lançou-lhe um olhar em que Leonor leu 
ansiedade, apesar de estar a tentar ser teimoso. — E também há aquela 
rapariga de Clifford. Achas que ele pode tomá-la como esposa?

O sorriso de Leonor era cáustico.
— Não importa, porque ele está preso a mim até um de nós morrer, 

mas mais uma vez, duvido que o faça. Tomar uma rapariga da nobreza 
mais baixa para amante é uma coisa, mas fazê-la sua esposa é outra com-
pletamente diferente. Não, ele quer a anulação para cortar as raízes do 
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meu poder e remover-me de todas as áreas de influência. Enviar-me para 
Amesbury é mais conveniente para ele do que manter-me trancada em 
Sarum. Diria que é mais civilizado. De que sirvo eu quando tem os filhos 
para fazerem a sua vontade?

Ricardo fez uma careta.
— Ele não devia tratar-te assim.
— Isso nunca o impediu. É como as coisas são. Por enquanto. — Ela  

deu uma pancadinha com o indicador no tabuleiro de xadrez. — Estratégia. 
— Leonor certificou-se de que ele entendia onde queria chegar. — Não 
desperdices o teu tempo, mas espera.

Vestida com uma simples túnica de cambraia, Rosamunda de Clifford 
sentou-se na cama de Henrique, a entrançar o seu cabelo sedoso numa 
única trança. Um anel de pérola e ouro que em tempos pertencera à mãe 
de Henrique brilhava-lhe no dedo e ela cantarolava baixinho enquanto 
trabalhava.

A trança terminava-lhe num tufo espesso junto à cintura e pousou 
a mão imediatamente abaixo dela e sorriu, pensando na nova vida que 
crescia dentro de si. O filho de Henrique, um príncipe de sangue real, 
concebido no encontro de Natal, no próprio aniversário do nascimento de 
Jesus. Ela era amante de Henrique há quase dez anos, mas era apenas a 
segunda vez que concebia. A primeira gravidez terminara em aborto, mas 
desta tinha chegado ao quarto mês e a sua barriga mostrava o primeiro 
alto suave da fecundidade. Quando o outono chegasse, daria a Henrique 
o seu novo herdeiro e, então, se tudo corresse bem, seria a sua rainha.

Ele dissera-lhe que era sua esposa em tudo menos no nome, e dera-
-lhe o anel da sua mãe como prova do vínculo. Quando era mais jovem 
teria ficado satisfeita, mas agora queria mais. Não bastava estar ao lado 
de Henrique na corte e no seu quarto à noite, porque sem a sanção da 
Igreja ela era apenas mais uma concubina; não era o mesmo que ser  
uma esposa. A rainha tinha esse título e privilégio, embora não os mere-
cesse por tudo o que lhe tinha feito, incentivando os filhos a rebelarem-se 
e desonrando o seu nome. Leonor também estava estéril, seca por causa 
dos anos e redundante, ao passo que ela era fecunda e estava grávida,  
e podia dar a Henrique tudo o que ele precisava. Seria melhor para todos 
se Leonor concordasse com a anulação e terminasse os seus dias como 
freira.

Ela ouviu vozes do lado de fora — Henrique a dar as boas-noites 
aos escudeiros — e arrumou apressadamente os objetos da sua higiene 
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pessoal e endireitou as cobertas. Henrique entrou no quarto e ela sentiu 
um aperto no peito, pois ele trazia os lábios apertados e vinha a coxear, 
favorecendo o pé que tinha uma unha magoada.

Ela correu para receber a capa dele e para lhe dar uma bebida.
— Pareceis perturbado, senhor — disse ela, suavemente. — Vinde, 

deixai-me massajar-vos os pés.
Henrique resmungou e sentou-se pesadamente diante da lareira 

enquanto ela lhe tirava as botas e as meias. Tinha o dedo grande do pé 
direito inchado em volta da base da unha.

— Deveis chamar o físico, senhor.
— Amanhã. — Ele bebeu um único gole de vinho antes de pousar 

a taça. — Esta noite não quero ser examinado e deixado com mais dores 
do que já tenho.

Rosamunda pegou-lhe no pé bom e começou a massajá-lo cuidado-
samente.

— Já falastes com a rainha?
— E de muito que me serviu — rosnou ele. — Ela recusa-se a consi-

derar a anulação. Eu sabia que ia ser assim.
Rosamunda engoliu a deceção. Ela também esperara o mesmo, pois 

a recusa era tudo o que restava a Leonor, mas tinha esperança.
— Lamento, senhor.
Henrique esfregou a testa.
— Eu não esperava que ela consentisse à primeira, mas mais alguns 

meses em Sarum podem fazê-la ver as coisas com mais clareza.
Erguendo o olhar, Rosamunda viu a expressão pétrea nos olhos dele, 

a mesma que tinha sempre que falavam de Leonor. Queria perguntar-lhe 
quanto tempo faltava para conseguirem a anulação, mas sabia que não 
devia pressioná-lo enquanto ele estava impaciente e com dor. No entanto, 
não tinha «mais alguns meses» se queria que aquela criança nascesse 
legítima.

— Como dizeis, senhor — respondeu ela, suavemente. — Vou rezar 
por um bom resultado. — Ela olhou para ele com ansiedade e afeto.  
— Quero dar-vos o que ela não pode e quero fazê-lo abertamente aos 
olhos de Deus. Quero ajudar-vos e ter o direito legítimo de estar ao vosso 
lado. Detesto ver-vos tão cansado e magoado.

Ele lançou-lhe um olhar enigmático que ela não conseguiu ler, em- 
bora tivesse estudado muito para conhecer a sua alma.

— És a rainha do meu coração. — Ele puxou-a para o seu colo. — Nin- 
guém cuida de mim como tu. Não te preocupes, vai correr tudo bem.
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Ele não disse que ia casar com ela; não disse que ela usaria uma coroa.
Henrique desapertou os fios na gola da camisa dela e puxou-a para  

baixo para poder enterrar o rosto no seu decote quente e branco. Ela pôs-
-lhe os braços em volta, pressionou o rosto contra o cabelo dele que come-
çava a rarear e enviou um fervoroso apelo a Deus para que atendesse as 
suas preces.
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6
Castelo de Winchester, Corte de Páscoa, abril de 1176

Leonor viu Joana a brincar com o cão felpudo de Margarida, com o 
vestido a agitar-se em volta das pernas e o rosto iluminado pelo riso 
enquanto atirava uma bola de couro para ele perseguir. Ela era alta e 

crescida, mas ainda não mostrava as mudanças físicas da feminilidade; no 
entanto, possuía a autoconfiança de uma jovem que conhecia o seu valor.

Isabel entrou no quarto e, depois de alguma hesitação, avançou para 
o lado de Leonor e fez uma vénia.

— Mandaste chamar-me, senhora? — perguntou com um tom rígido.
— Mandei, sim. — Leonor fez um gesto a Isabel para que se sentasse 

ao seu lado no banco almofadado.
Tinham passado três dias desde que as mulheres se tinham separado 

em circunstâncias tensas. Leonor não estava arrependida do que dissera, 
mas, em retrospetiva, deixara a irritação sobrepor-se à diplomacia. Tinha 
tão poucas pessoas para que pudesse voltar-se, e Isabel era uma amiga 
verdadeira, mesmo que fosse exasperante. Isabel queria que tudo fosse 
perfeito. Se havia uma fenda na mesa, ela tapava-a com um guardanapo 
ou com velas decorativas e fingia que não estava lá; mas era a sua natureza, 
tal como o era a sua bondade e devoção incondicional.

— Tivemos um mal-entendido há alguns dias — disse Leonor.  
— Quero dizer-te que valorizo sinceramente a tua amizade e conselhos.

Isabel alisou o vestido sobre os joelhos e não respondeu, embora 
tenha ficado com o queixo trémulo.

Leonor entregou-lhe um novelo de lãs para bordados cheio de nós.
— Tenta desfazer isto para mim. Tens um toque delicado e a minha 

paciência está gasta, como bem sabes.
Isabel pegou na lã e começou a puxar os fios com movimentos deli-

cados. Leonor esperava ter emaranhado os fios o suficiente para manter 
Isabel ocupada enquanto o mau ambiente se dissipava.

— O Hamelin contou-te dos enviados que vão chegar da Sicília para 
discutir o casamento da Joana?
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— Sim, contou. — Os dedos cuidadosos de Isabel encontraram uma 
ponta do fio.

— Ouvi dizer que vais acompanhá-lo se as negociações correrem bem.
Isabel lançou-lhe um olhar cauteloso.
— Fico feliz… a sério. A Joana ama-te e confia em ti, e eu sei que vais 

facilitar a sua transição para uma nova vida.
A expressão tensa de Isabel suavizou-se e as lágrimas brilharam-lhe 

nos olhos.
— Prometo guardar cada memória como uma joia e contar-te tudo 

quando voltar. Vou trazer-te sedas dos ateliês de Palermo. O Henrique não 
vai ousar confiscar um presente meu e do Hamelin.

Leonor fez um sorriso triste, reconhecendo que também Isabel estava 
a reparar as pontes destruídas e que, provavelmente, se sentia culpada por 
estar a ir à Sicília quando os horizontes de Leonor eram pouco mais do 
que os muros da prisão. Mesmo que Leonor estivesse livre, teria ainda 
assim de se despedir de Joana de um cais. Uma rainha dava à luz filhas  
e perdia-as antes de serem mulheres feitas.

— Gostava muito.
Isabel puxou cuidadosamente os fios emaranhados no meio da meada.
— A Joana já sabe?
Leonor abanou a cabeça.
— Só o que está no ar. O Henrique vai falar com ela hoje. — E, nessa 

altura, a sua vida iria mudar. Ela olhou para a filha nas últimas horas da 
sua infância.

— Ela é uma jovem encantadora — murmurou Isabel. — Às vezes, 
ri-se e é alegre como todas as meninas, mas tem um coração nobre e von-
tade de fazer a coisa certa.

Leonor absteve-se de comentar. Isabel estava outra vez a dizer trivia-
lidades. Tudo o que dissera era verdade, mas Joana precisaria de aço para 
sobreviver, mas não tanto que quebrasse a sua vontade.

Isabel voltou para os fios emaranhados.
— Fiz tudo o que pude, mas esta parte no meio só se pode soltar se 

a cortares.
— Como um coração — disse Leonor, e olhou em volta quando 

Henrique chegou a caminho da caça, com os seus passos rápidos e formais. 
Ignorando Leonor, à exceção do olhar severo que lhe lançou, sentou-se 
diante da lareira e ordenou a Joana que se aproximasse.

Ela obedeceu de olhos baixos, com o ânimo anterior transformado 
em cautela porque o rei seu pai era imprevisível.
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— Senhor. — Ela abriu a saia em leque numa vénia.
Hamelin, que entrara e se posicionara ao lado direito de Henrique, 

lançou-lhe um sorriso tranquilizador e um tremor da pálpebra que quase 
podia ter sido um piscar de olho. Notando o gesto, Leonor sentiu-se grata 
pelo apoio de Hamelin.

— Filha — disse Henrique depois de um silêncio pesado. Depois 
deslizou os dedos para a frente e para trás sobre o bigode. — Quero falar 
contigo sobre uma questão de aliança.

Joana olhou-o com cautela.
— Sim, papá.
Ele pediu-lhe que se aproximasse e pegou-lhe na mão, apertando-a 

com força entre os seus dedos marcados pelo tempo.
— Vais casar com Guilherme, o Rei da Sicília, se as negociações com 

os seus enviados se revelarem satisfatórias. Ele é meu aliado e amigo, e 
ficarás bem casada com ele.

Joana engoliu em seco.
— Obrigada, senhor — sussurrou a jovem. Leonor percebeu o olhar 

arregalado e quase assustado da filha, e sentiu-se orgulhosa quando a viu 
encontrar a resposta certa algures no seu íntimo. — Sinto-me honrada.

— Muito bem. — Henrique apertou a mão da filha, soltou-a e levan-
tou-se. — A tua mãe e a Condessa de Warenne vão dizer-te o que precisas 
de saber. — Satisfeito por ter cumprido a sua parte do negócio que consis-
tia em informá-la, ele saiu do quarto, falando com os seus criados sobre 
as armas que deviam levar consigo para a caçada. Hamelin seguiu-o, lan-
çando um olhar breve por cima do ombro às mulheres.

Joana olhou para Leonor e Isabel, ainda estupefacta com a veloci-
dade e a enormidade do que acabara de acontecer.

— A Sicília é linda — disse Leonor. — Um pouco como a Aquitânia. 
Vou ter pena de me separar de ti, mas o teu pai está certo, é um bom 
casamento.

— Vais ter vestidos e roupas finos — disse Isabel com um tom doce 
—, e uma corte e as tuas próprias aias. A princípio vai parecer estranho, 
mas vamos ajudar-te a preparares-te e eu vou acompanhar-te. Já foi deci-
dido.

Joana anuiu e um pouco de brilho voltou aos seus olhos.
Leonor lançou um olhar grato a Isabel que ajudou a reparar ainda 

mais o vínculo entre elas. Pelo menos naquilo estavam unidas.
— Ainda tens algum tempo. Não vais para a Sicília antes do fim do  

verão. Como diz a tua tia Isabel, há muito a fazer. Vamos. — Leonor puxou  
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a filha para o assento à janela e sentou-a. — Vou contar-te o que sei da 
Sicília e aquilo de que me recordo, e podes perguntar-me o que quiseres. 
Não conheço o teu futuro marido, mas o pai dele acolheu-me quando eu 
estava a caminho de casa vinda de Jerusalém, e acredito que vais viver 
bem lá.

Joana assentiu e endireitou-se, sentada muito direita, como se tes-
tasse o peso de uma coroa e das novas responsabilidades.

— Sim, mamã — disse a jovem, respeitosamente.
— Mesmo que a distância nos separe, haverá sempre cartas e men-

sageiros; e terás a tua própria casa e pessoas que conheces. — Ela apertou  
a mão de Joana mais suavemente do que Henrique fizera. — Este é o teu ca- 
minho e deves cumprir o teu dever o melhor que puderes. Faz parte de ser 
uma rainha. Sei que, no teu íntimo, compreendes isto.

— Sim, mamã — repetiu Joana, mordendo o lábio.
Leonor beijou-a com compaixão, mas não prolongou o momento, 

porque manter a dignidade real em circunstâncias difíceis era outra parte 
de ser uma rainha e algo que Joana tinha de aprender.

Leonor caminhava pelo jardim do castelo de Winchester, desfrutando 
da manhã fresca de primavera. As abelhas voavam de flor em flor em  
árvores carregadas de flores de macieira densas como neve e o ar estava per- 
fumado com o seu perfume delicado. Pelo menos Henrique não lhe negara 
o prazer daquele lugar, mesmo que estivesse a observá-la atentamente e 
sem lhe dar a oportunidade de falar com qualquer pessoa de influência.  
Ele continuava a insistir no pormenor de que controlava o tabuleiro de xadrez  
e que a única saída de Leonor era concordar com a anulação. No jantar 
da noite anterior, ele menosprezara-a sentando-a num dos lugares mais 
afastados da mesa, longe dele, enquanto conduzia uma conversa com um 
comerciante de ouro de Winchester. Quando Leonor não era invisível, ele 
marcava-a como se não tivesse importância, e as coisas só podiam piorar.

— Mamã…
Virando-se, Leonor viu Harry a avançar pelo caminho na sua direção. 

Ele usava a sua capa de viagem e o seu chapéu emplumado. Ali estava, 
em parte, o motivo por que a situação ia piorar. Os seus filhos estavam a 
partir para os seus deveres, um por um, e em breve não teria o seu apoio. 
Ricardo já partira para Poitou, armado com novos fundos para a guerra 
contra os seus vassalos rebeldes. Agora Harry ia juntar-se a ele numa visita 
ao sogro, em França. Apenas Godofredo permanecia, mas partiria em breve 
para a Bretanha.
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— Estás pronto? — O sorriso de Leonor era tenso. Estava escondida 
no jardim, tentando encontrar a serenidade necessária para se despedir 
dele. Ele tinha uma expressão de culpa por estar a deixá-la, mas Leonor 
também notou nele uma certa ansiedade. Ele estava impaciente para ir 
embora. Henrique também lhe dera fundos e o dinheiro correr-lhe-ia 
por entre os dedos como água, porque não tinha responsabilidades que o 
ancorassem à realidade. O dinheiro seria desperdiçado em roupas, desfi-
les, belos cavalos e dias de caça e passeios.

— Sim, vieste despedir-te de mim?
És uma rainha, lembrou-se Leonor. É isso que te mantém forte. É o que tens 

de dizer à tua filha.
— Claro. Gostava que não tivesses de partir, mas sei que tem de ser.
Ela pousou o braço na manga de Harry e caminhou com ele do jar-

dim para o pátio dos estábulos onde todos estavam reunidos, fosse para 
partir a cavalo ou para se despedirem dos que partiam. Algumas despedi-
das seriam mais longas do que outras. O seu olhar desviou-se para Joana 
que acabara de abraçar a esposa de Harry, Margarida, e que estava aga-
chada para se despedir do cão pequeno e felpudo de Margarida. Leonor 
suspeitava que aquele último era a maior fonte de tristeza na separação, 
embora quando a sua filha mais nova se tornasse Rainha da Sicília pode-
ria ter todos os cães que desejasse.

Harry deu a Joana um belo anel com a forma de um leão.
— Vou acompanhar-te durante parte do caminho até à Sicília depois 

de ter atravessado o Mar Estreito e prometo visitar-te quando fores rainha 
— disse ele, abraçando-a novamente, e depois virou-se para Leonor.

— Boa viagem, meu filho — disse ela. — Talvez não tenha notícias 
tuas por causa das minhas circunstâncias, mas quero que saibas que estás 
sempre no meu coração.

Ele lançou-lhe o seu sorriso mais radioso, aquele que fazia o alvo da 
sua atenção sentir-se a pessoa mais importante do mundo. Depois ficou 
sério.

— Não me vou esquecer, mamã, juro que não. — Ele apertou-lhe as 
mãos. — Ele é meu pai, mas também sou filho da minha mãe.

— E é por isso que és maior do que ele.
Ele riu-se em voz alta, beijou-lhe a face e virou-se para montar o seu 

cavalo.
— Cuidai dele — disse Leonor ferozmente a Guilherme Marshal 

que estava a verificar o arreio e o equipamento, e a dar ordens aos escudei- 
ros. — Confio em vós.
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— Senhora, é a missão da minha vida e a minha honra — respondeu  
Guilherme com uma vénia. — Farei tudo o que puder para garantir a sua 
segurança.

Eles trocaram um olhar profundo. Protegê-lo de si mesmo, tanto 
quanto de outras pessoas, foi o que ficou por dizer. Guilherme tirou uma 
pequena cruz cravejada de joias de dentro da camisa e beijou-a; uma cruz 
que ela lhe dera quando tinha tanta generosidade para conceder àqueles 
cujo serviço valorizava. Voltando a guardá-la, ele voltou-se para o cavalo.

Henrique chegou no último momento para se despedir do filho e fez 
sinal a Harry para que permanecesse montado.

— Vai com Deus — disse rispidamente. — E tenta manter os cor-
dões da bolsa fechados para variar.

Harry fez uma saudação irónica ao pai e virou o cavalo.
Leonor viu-os partir, uma cavalgada considerável com falcões e cães, 

com os arreios a tilintar com sinos de prata. Bandeiras de seda esvoaça-
vam no meio deles e a sua garganta formou um nó de emoção ao ver tal 
orgulho e beleza, e por saber que não podia ir com eles.

— Bem. — Henrique voltou-se para ela quando os guardas fecha-
ram o portão. — Já tiveste tempo para pensar em Amesbury. Tens uma 
resposta para mim?

Leonor olhou para ele.
— Na verdade tenho e a minha resposta não mudou. Amesbury 

está fora de questão. Terás a tua anulação se me libertares para ir para  
a Aquitânia.

O rosto dele contorceu-se com uma mistura de raiva e exasperação.
— Então condenas-te a uma vida de confinamento. Partirás para 

Sarum hoje. Imediatamente.
— Então também vais punir a Joana?
— Achas que ela se preocupa com uma mãe como tu? — troçou 

ele. — O único valor que tens para ela é como exemplo de como não ser 
uma rainha.

Leonor cerrou o maxilar.
— Podes fazer o que quiseres, mas não vais quebrar-me.
— Achas que não? Pois vê só. — Ele afastou-se, sacudindo os ombros 

como um lutador.
Um instante mais tarde, Leonor estava cercada por guardas que lhe 

agarraram nos braços e a escoltaram para fora do pátio à frente de todos 
os que ali estavam reunidos para se despedirem de Harry, João e Joana 
incluídos.
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Ela manteve a cabeça erguida porque, ao contrário do que Henrique 
dizia, ela ia mostrar à filha como ser uma rainha, especialmente sob coação.

Sem cerimónia, Leonor foi enfiada numa carruagem com uma cober- 
tura de lona lisa. Desta vez não havia cavalo para ela, nem escolta bri-
lhante, apenas soldados de rosto sério determinados a obedecer às ordens 
do seu senhor. Ela tinha tido três semanas numa gaiola dourada entre os 
tentilhões e águias da corte. Agora ia regressar ao galinheiro devastado e ao  
confinamento solitário. Olhando para o outro lado da carruagem, para a 
tela de linho sujo do outro lado, ela tentou esvaziar a mente para supor-
tar o suplício. Ela ou Henrique haveriam de morrer e, nessa altura, tudo 
terminaria.
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