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«Leonor passou os vários dias que se seguiram num 
estado de dor e febre. Esta última era tão forte que 
o juízo lhe falhou e debatia-se com pesadelos.
Isabel, Marchisa e Ema assistiam-na
constantemente, arrefecendo-a com água de rosas
e acalmando-a quando ela gritava. Os médicos
iam e vinham. Uma vez, Leonor viu Henrique a
observá-la à beira do leito, mas não teve a certeza
se era real ou apenas um dos seus sonhos febris.
Pensou ter ouvido a sua voz, rouca de ansiedade:

— Ela vai sobreviver, não vai?

— Senhor, ela está nas mãos de Deus — 
respondeu o médico com uma expressão grave.

— Volto a perguntar: Ela vai sobreviver, não vai?

— Porquê? — Leonor ouviu-se a perguntar com 
uma voz rouca e sumida.

Henrique inclinou-se sobre a cama e ela sentiu o 
cheiro fresco do ar livre na sua roupa, e o aroma 
mais pungente do cavalo e de homem suado.

— Porque me contradizes sempre, meu amor; não 
vais desistir da luta, nem que seja para me irritar.

— Eu poderia irritar-te morrendo — murmurou ela.

Quando voltou a acordar, Henrique ainda estava 
ao seu lado. 

Os seus olhos cinzentos encontraram os dela. 

— Eu bem te disse — comentou ele. 

— De certeza que não estou no céu — resmungou 
Leonor. — Resta saber se estou no inferno.»

utora: 
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1
Abadia de Westminster, Londres, dezembro de 1154

No preciso momento em que Teobaldo, Arcebispo da Cantuária, 
colocou o peso dourado da coroa sobre a cabeça de Leonor,  
a criança no seu ventre deu um vigoroso pontapé que ressoou 

por todo o seu corpo. A luz do inverno alastrava pela abadia de janelas 
românicas para iluminar o túmulo do Confessor no sacrário e lançava  
o seu brilho pálido sobre o estrado onde Leonor estava sentada ao lado 
do marido, o recém-ungido Rei Henrique II de Inglaterra.

Henrique agarrou a esfera incrustada de joias e a espada da sobe-
rania com uma postura confiante. A sua boca era uma linha firme e 
direita, e o seu olhar cinzento mostrava determinação. Naquela mistura 
de sombra e luz, a sua barba brilhava em tons de vermelho-acobreado 
e ele emanava o brilho e o vigor dos seus 21 anos. Já era Duque da 
Normandia, Conde de Anjou e Duque Consorte da Aquitânia, e tinha 
mostrado uma força considerável desde que conduzira a sua primeira 
campanha de batalha aos 14 anos.

O arcebispo deu um passo para o lado e Leonor sentiu toda a con-
centração da congregação a atingi-la com a intensidade de um foco de 
luz. Todos os bispos, magnatas e barões ingleses estavam ali reunidos 
para serem testemunhas, prestarem homenagem e inaugurarem uma 
era de paz e prosperidade durante a qual as feridas causadas por déca-
das de guerra civil podiam ser curadas pelo jovem rei e a sua rainha 
fértil. Um sentimento de otimismo ansioso enchia o ar. Estavam todos 
ansiosos para receberem o favor e a vantagem do seu novo soberano. 
Nos meses que se seguiriam, ela e Henrique teriam de selecionar as 
joias de entre os montes de pedras comuns e deitar fora a escória.

Era a segunda vez que Leonor usava uma coroa. Durante mais 
de 15 anos fora Rainha de França, até o seu casamento com Luís ter 
sido anulado por motivos de consanguinidade. O motivo fora um argu-
mento conveniente para ocultar as verdadeiras razões da separação; 
uma das quais, e talvez a mais importante, era o facto de ter dado a Luís  

9
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duas filhas, e não os importantes varões. Leonor achava divertido o 
facto de ter uma relação mais direta com Henrique do que com Luís.  
O dinheiro, a influência e os imperativos humanos falavam sempre 
mais alto do que a consciência e Deus. Nos seus dois anos de casa-
mento com Henrique, Leonor gerou um filho saudável e esperava outra 
criança antes do fim do inverno.

Henrique levantou-se do trono esculpido do rei Eduardo e todos 
se ajoelharam e curvaram a cabeça. Ele estendeu a mão para Leonor, 
que se baixou numa vénia, a sua saia de seda uma onda dourada em 
volta dos seus pés. Henrique levantou-a pegando-lhe na mão e trocaram 
olhares exultantes e conscientes da importância daquele momento.

Envoltos em arminho, de mãos dadas, eles atravessaram a grande 
nave da abadia, seguindo a cruz processional do arcebispo, cravejada 
de joias. Um fumo perfumado com incenso e o vapor do hálito gelado 
subiam no ar. Leonor manteve a cabeça erguida e caminhou com passo 
majestoso e a coluna direita, para equilibrar o peso da coroa de joias e 
a curva inchada do seu ventre. O seu vestido brilhava a cada passo e o 
coro cantava louvores triunfantes, as suas vozes subindo entrelaçadas 
com o fumo, levando tudo na direção de Deus. Dentro dela, a criança 
dava cambalhotas alegres, fletindo e esticando os membros. Ia ser mais 
um rapaz; todos os sinais eram auspiciosos. O seu filho primogénito, 
com 16 meses, estava na Torre aos cuidados da ama, mas um dia, se 
Deus quisesse, também ele seria ungido rei naquela catedral.

Do lado de fora da abadia, as multidões reuniram-se no frio de 
dezembro para assistirem ao espetáculo e para celebrarem os novos 
Rei e Rainha de Inglaterra. Os oficiais de diligências e marechais man-
tinham a multidão afastada, mas o ambiente era alegre, e mais ficou 
quando os criados da casa real fizeram chover moedas de prata e peque-
nos pães sobre a multidão. Leonor assistiu à corrida atrapalhada para 
os apanhar, ouviu os gritos de bênção e de aprovação e, embora quase 
não entendesse uma palavra de inglês, os sentimentos eram fáceis de 
perceber e trouxeram-lhe um sorriso aos lábios.

— Tivemos um começo auspicioso — disse ela a Henrique.
— Tendo em conta o que aconteceu antes, era impossível ser de 

outra forma. — O sorriso dele também era radioso, mas Leonor repa-
rou que o seu olhar passou da abadia para o palácio de Westminster e  
que endureceu por um instante. Em tempos uma grande residência,  
tinha ficado em ruínas durante os últimos anos do reinado do rei Estêvão  
e precisava de reparações urgentes para se tornar habitável. Por enquanto,  
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ele tinha estabelecido a sua administração na Torre e os seus aposentos 
domésticos do outro lado do rio, na mansão de Bermondsey.

— Mas tens razão — disse ele —, tivemos um começo favorável. 
Que floresça durante muito tempo. — Ele pousou-lhe a mão no ven-
tre arredondado, deliberadamente mostrado aos súbditos através da 
capa aberta. A fertilidade era uma parte vital de ser rainha e agora mais 
ainda, no início do seu reinado. Ele riu-se, deliciado, ao sentir um pon-
tapé do bebé com a palma da mão. — Este é o nosso tempo. Devemos 
tirar o máximo partido de cada momento. — Recebendo um punhado 
de moedas de um criado, ele atirou-as para a multidão. Uma jovem que 
estava de pé na parte da frente com uma criança pequena apanhou uma 
no ar e lançou-lhe um sorriso radioso.

Leonor estava cansada, mas ainda entusiasmada quando a barcaça 
bateu no cais junto à entrada da Torre. Um dos tripulantes lançou uma 
corda em volta de uma estaca e arrastou a embarcação para mais perto 
dos degraus. Os criados surgiram apressados com lanternas para ilumi-
narem a noite de inverno e escoltarem a comitiva real do cais de atra-
cagem aos aposentos. Reflexos dourados fragmentados alastravam pela 
água escura do Tamisa, acompanhados do aroma salgado do estuário. 
Os dentes de Leonor batiam apesar da capa forrada a pelo. Ela teve de 
avançar cuidadosamente pelos caminhos cobertos de geada, por medo 
de escorregar com os seus sapatos finos de pelica.

Conversando animadamente com um grupo de cortesãos que 
incluía o seu meio-irmão, Hamelin, Visconde de Touraine, Henrique  
caminhava à frente, com a voz a ecoar pela noite de céu limpo. Ele tinha- 
-se levantado muito antes do amanhecer e Leonor sabia que não se dei-
taria até de madrugada. O uso doméstico de velas e candeias era uma 
grande despesa durante o inverno; ninguém conseguia acompanhar o 
ritmo dele.

Entrando na torre de menagem, ela subiu lentamente mais escadas  
até aos seus aposentos, parando por um momento para repousar a mão 
na barriga. Uma rápida espreitadela a uma alcova dividida confirmou 
que o herdeiro do novo trono estava a dormir no seu berço debaixo 
de mantas e cobertores suaves, o seu cabelo um lampejo dourado à 
luz de uma única candeia. A ama sorriu-lhe com uma expressão que 
dizia que tudo estava bem, e Leonor voltou-se para o quarto principal, 
onde ela e Henrique passariam a noite antes de atravessarem o rio para 
Bermondsey no dia seguinte.
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As portadas estavam fechadas contra a noite fria de inverno e um 
fogo escarlate ardia na lareira. Leonor dirigiu-se para a frente da lareira 
e deixou que o calor reconfortante a envolvesse e afastasse o frio deixado 
pelas rajadas geladas do rio. O reflexo das chamas dançava hipnotica-
mente na superfície do seu vestido, escrevendo histórias na seda.

A criada mais velha, Marchisa, veio para a despir, mas Leonor aba-
nou a cabeça.

— Não — disse com um sorriso. — Ainda quero saborear mais 
um pouco este dia; nunca mais haverá outro como ele.

A meia-irmã de Henrique, Ema, estendeu um copo de vinho a 
Leonor, com os olhos castanhos a brilhar.

— Vou lembrar-me disto para o resto da minha vida.
Até ao casamento de Leonor com Henrique, dois anos antes, Ema 

vivera na abadia de Fontevraud, nas instalações para mulheres laicas. 
Ela e o seu irmão Hamelin eram meios-irmãos ilegítimos de Henrique, 
e ambos tinham lugares na casa real.

— Todos vamos recordá-lo — disse Leonor, e beijou-a. Ela gostava 
de Ema, valorizando tanto a sua companhia dócil como a sua habilidade 
para os bordados.

Henrique chegou, ainda a fervilhar de energia como um caldeirão 
sobre um fogo quente. Ele tinha trocado as vestes da coroação por uma 
túnica de lã comum e calçara um par de botas gastas que já estavam 
feitas à forma dos seus pés.

— Pareces pronto para cuspir nas mãos e começar a trabalhar. — 
Lançando-lhe um olhar conhecedor, Leonor sentou-se cuidadosamente 
numa cadeira diante da lareira e espalhou a bainha do vestido em volta 
dos seus pés.

— E estou. — Henrique foi brincar com as peças de um jogo 
de xadrez disposto no tabuleiro num pequeno banco perto da janela.  
— Infelizmente, estou constrangido pelos hábitos de sono dos outros. 
Se não os deixar descansar, tornam-se chatos como tudo. — Ele moveu 
as peças para criar um cenário de xeque-mate.

— Talvez devesses aproveitar a oportunidade para dormires tam-
bém algumas horas.

— De que serve estar morto para o mundo? — Abandonando o 
tabuleiro, ele sentou-se no banco de frente para ela e roubou-lhe o copo 
para beber um gole de vinho. — O Arcebispo da Cantuária virá falar 
comigo quando amanhecer. Tem um candidato a apresentar para o cargo 
de chanceler.
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Leonor arqueou as sobrancelhas. A negociação para obter favor e  
posição já corria a um ritmo acelerado. Pelas suas breves conversas 
antes da coroação, ela já deduzira que Teobaldo da Cantuária era um 
homem astuto. A sua expressão míope e benigna ocultava o facto de 
que era um homem forte como aço. Tinha desafiado o rei Estêvão e 
impedido o seu filho mais velho, Eustáquio, de ser reconhecido como 
herdeiro de Inglaterra, o que causou o seu exílio temporário. A sua 
posição tinha mantido a causa de Henrique viva e deviam-lhe favores. 
Teobaldo era conhecido por reunir em torno de si homens de intelecto 
raro e aguçado.

— Tomás Becket, o arquidiácono e protegido — disse Henrique. 
— Nascido em Londres, mas educado em Paris e ansioso para exibir as 
suas habilidades de génio fiscal.

— Que idade tem?
— Trinta anos, portanto, menos velho do que a maioria deles. Falei 

com ele de passagem, mas ainda não formei uma impressão.
— O Teobaldo deve ter um motivo para o propor. — Ela voltou a 

tirar-lhe o copo de vinho.
— Naturalmente. Ele quer um representante seu na minha casa 

porque quer influenciar a forma como governo e promover os inte-
resses da Igreja. E não duvido que o homem seja arguto. — Esboçou 
um sorriso tenso. — Mas se eu escolher este Tomás Becket, ele terá de 
mudar a sua aliança. Não me importo que os homens ao meu serviço 
procurem benefícios, mas nunca às minhas custas.

Ouvindo a severidade do tom de voz do marido, Leonor lançou-lhe 
um olhar inquisitivo.

Ele levantou-se, inquieto como um cão num lugar estranho.
— A fidelidade é uma virtude mais rara do que dentes numa gali-

nha. A minha mãe disse-me para não confiar em ninguém e tinha razão.
— Ah, mas confias nela, não é?
Ele lançou-lhe um olhar avaliador.
— Confio-lhe a minha vida e sei que só se preocupa com o meu 

bem, mas nem sempre confio no seu juízo.
Houve um silêncio breve e difícil. Leonor não perguntou se ele 

confiava no juízo da sua esposa, porque desconfiava que a resposta ia 
dececioná-la.

A criança deu mais um pontapé e ela deslizou a mão sobre a barriga.
— Calma, pequenino — murmurou e lançou um sorriso triste 

a Henrique. — Ele é como tu: mal dorme e está sempre agitado, 
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especialmente na Igreja. Durante a coroação, parecia que estava a fazer 
uma corrida!

Henrique riu-se.
— Sem dúvida, estava entusiasmado com a ideia de nascer filho 

de um rei. Os filhos que vamos fazer. — Ele agachou-se ao lado dela 
e pegou-lhe nas mãos suaves com as suas calejadas, fechando o vazio 
que se abrira por momentos entre eles. Reforçou a reparação sentan-
do-se no chão aos pés dela como um escudeiro, enquanto partilhava 
o seu vinho e lhe pedia opiniões sobre assuntos relacionados com a 
nomeação de outros funcionários da corte. Durante a maior parte do 
tempo, ele falava enquanto ela ouvia, porque eram assuntos ingleses 
e diziam respeito a homens que ela mal conhecia, mas Leonor gos-
tava de ser consultada e dava opiniões ocasionais. Ambos concordaram  
que Nigel, Bispo de Ely, um ex-tesoureiro real, devia ser persuadido 
a sair da reforma e a usar a sua experiência para organizar o erário e 
fazer as receitas começarem a fluir novamente. Ricardo de Lucy, um 
ex-funcionário do rei Estêvão, ocuparia um lugar administrativo sénior 
juntamente com Roberto Beaumont, Conde de Leicester.

— Não me importa as alianças que os homens tiveram no passado 
— disse Henrique. — O que procuro são os seus talentos e o seu bom 
serviço agora. Eu disse que não confio em ninguém, mas estou disposto 
a dar a homens firmes e inteligentes uma oportunidade de provarem a 
sua fidelidade. Tanto de Lucy como Beaumont sabem o que é melhor 
para eles.

Leonor despenteou-lhe levemente o cabelo com as pontas dos dedos,  
adorando a forma como a luz do fogo se refletia nas ondas avermelha-
das. Ela também devia cultivar aqueles homens. Quando Henrique esti-
vesse ausente de Inglaterra, ela teria de lidar com eles, e seria melhor 
que fosse como aliados do que como inimigos.

— Manterei o filho de Estêvão debaixo de olho — continuou 
Henrique. — Apesar de ter abdicado do direito à coroa, ainda pode ser 
usado como motivo de dissidência.

Leonor pensou nos cortesãos que tinha conhecido nas últimas 
semanas. O filho sobrevivente do rei Estêvão, Guilherme de Bolonha, 
era um homem agradável e de aspeto banal, alguns anos mais jovem 
do que Henrique. Coxeava de uma perna que tinha partido e não era 
propriamente da matéria de que são feitos os grandes líderes. A única 
ameaça, como Henrique disse, eram aqueles que podiam usá-lo para as 
suas causas.
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— Parece-me prudente — concordou Leonor, abafando um bocejo. 
O longo dia estava a começar a pesar-lhe; a lareira emitia calor e o vinho 
subira-lhe agradavelmente à cabeça.

Henrique levantou-se.
— Está na hora de me despedir de ti, meu amor.
— Não vens deitar-te um pouco? — perguntou ela com um tom de 

súplica. Queria terminar aquele dia glorioso nos braços dele.
— Mais tarde. Ainda tenho assuntos a tratar. — Ele deu-lhe um 

beijo terno nos lábios e pousou-lhe brevemente a mão na barriga. — És 
tudo o que uma rainha deve ser. Nunca vi uma mulher com uma apa-
rência tão bela e régia como a tua hoje.

As palavras dele suavizaram a deceção de Leonor e encheram-na de  
um brilho quente. Viu-o a dirigir-se para a porta, com os passos ainda 
tão enérgicos como na manhã daquele dia. Na soleira da porta, ele virou- 
-se e lançou-lhe um sorriso embevecido, e depois desapareceu, deixando 
atrás de si uma corrente de ar frio.

Ao fim de um momento, Leonor chamou as suas damas e prepa-
rou-se para se deitar, triste por ter de passar a noite sozinha, mas ainda 
com uma profunda sensação de contentamento no coração.

O escudeiro de Henrique bateu suavemente à porta da casa alugada  
em Eastcheap, a poucos passos da Torre. O ferrolho foi puxado para trás 
e uma criada recebeu silenciosamente o jovem e o seu senhor real antes 
de fechar a porta e de se ajoelhar.

Henrique ignorou-a e fixou o olhar na jovem que se baixara numa 
vénia profunda quando entrou na sala. Tinha a cabeça curvada e só se  
via a onda pesada dos seus cabelos castanho-acinzentados contra o linho 
pálido da sua camisa. Ele aproximou-se dela e ergueu-lhe o queixo com 
o dedo indicador para poder olhar-lhe para o rosto.

— Meu rei — disse a mulher, e os seus lábios carnudos abriram-se 
num sorriso que lhe roubaram o coração. — Henrique.

Ele fê-la levantar-se, apertou-a contra si e beijou-a apaixonada-
mente. Ela pôs-lhe os braços em volta do pescoço e ronronou baixinho. 
Sentindo todos os pontos quentes do corpo dela contra o seu, ele enter-
rou o rosto na sua farta cabeleira, inalando os aromas de relva fresca e 
salva.

— Ah, Aelburgh. — A voz de Henrique fraquejou. — És doce 
como um prado.

Ela roçou o rosto no pescoço dele.
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— Pensei que não virias ver-me esta noite. Achei que estarias muito 
ocupado.

— Ah, estou ocupado, mas tenho tempo para isto.
— Tens fome? Tenho pão e vinho.
Ele abanou a cabeça e agarrou-lhe os seios.
— Comi muito hoje. Agora falta-me apenas saciar um apetite.
Aelburgh soltou uma gargalhada suave e soltou-se do abraço do 

homem. Pegando numa candeia, guiou Henrique pelas escadas íngre-
mes até ao quarto.

A candeia estava a morrer quando Henrique pegou nas suas rou-
pas e se preparou para sair.

— Podias ficar. — Aelburgh acariciou-lhe as costas nuas com os 
dedos lânguidos.

Ele fez um suspiro arrependido.
— Tenho muitos assuntos para tratar, meu amor. O Arcebispo da 

Cantuária vai visitar-me dentro de algumas horas, e não posso recebê-lo 
acabado de sair da cama da minha amante, por muito apelativa que 
essa cama possa ser. — Ele levou a mão dela aos lábios. — Regresso em 
breve, prometo.

— A rainha estava muito bonita hoje — disse ela, calmamente.
— Estava sim. Mas não é como tu.
Aelburgh sentou-se um pouco mais direita, envaidecida.
— Meu amor, tu és uma parte diferente da minha vida. — Ele 

puxou-lhe uma madeixa de cabelo para trás da orelha. — Há os deve-
res… e depois há os prazeres, e tu estás certamente na segunda catego-
ria. — Especialmente enquanto Leonor estava grávida e ele não podia 
deitar-se com ela.

Debaixo de um pequeno dossel do outro lado da cama ouviu-se o 
lamento suave de uma criança a acordar do sono. Aelburgh vestiu-se e 
desapareceu para trás da cortina, regressando um momento mais tarde 
com um menino ruivo nos braços.

— Calma, rapazinho, calma — cantarolou. — Olha o teu papá.
A criança olhou para Henrique e o seu queixo tremeu, mas quando 

Henrique fez uma careta para ele, o rapazinho riu-se e escondeu o rosto 
no pescoço alvo e suave da mãe, antes de se voltar novamente para 
olhar para Henrique com os seus grandes olhos azuis. Henrique estava 
divertido e encantado. Não havia nada pior do que uma criança que não 
parava de gritar.
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— Eu vou cuidar dele — disse ele. — É o filho de um rei e terá tudo 
o que for preciso para conquistar o seu lugar no mundo.

O medo brilhou nos olhos de Aelburgh.
— Não mo vais tirar? Eu não suportaria tal coisa.
— Não sejas tola. — Henrique desviou-se da criança para a beijar 

novamente. — O lugar de uma criança nos seus primeiros anos é junto 
da mãe. — Claro que quando o intelecto, a razão e a força física se tives-
sem desenvolvido o suficiente para permitir que o seu filho fosse edu-
cado, os laços com a mãe teriam de ser cortados, mas não ia dizer-lhe 
isso agora. — Tenho de ir. — Ele puxou-lhe uma madeixa para trás da 
orelha, beijou o filho e, à saída, depositou uma bolsa recheada de moe-
das de prata na mesa da sala principal para a somar à moeda de prata 
que ela tinha apanhado à entrada da catedral horas antes.

A madrugada escura de inverno ainda não estava perto de dar 
lugar à manhã, e Henrique pensou que podia dormitar numa cadeira 
durante umas duas horas, para depois se preparar para a visita do arce-
bispo. Quando partiu para a Torre, todos os seus pensamentos estavam 
concentrados na governação e Aelburgh já tinha sido empurrada para o 
fundo da sua mente.
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2
Mansão de Bermondsey, perto de Londres,  

dezembro de 1154

Leonor observou o homem que Henrique acabara de nomear chan-
celer de Inglaterra. Tomás Becket era alto e magro, com maxilar 
largo, nariz forte e olhos cinzentos e argutos que, mesmo concen-

trados num assunto específico, não deixavam escapar nada na periferia.
— Estais de parabéns, mestre Tomás — disse ela.
Ele curvou-se com um pequeno floreado.
— Estou grato pela oportunidade que o rei me deu, S-Senhora. 

Farei o meu melhor para o servir o m-melhor que puder. — Ele falou 
lentamente, pesando as suas palavras. Quando o ouviu pela primeira 
vez, Leonor pensou que era um truque para conferir mais peso às suas 
palavras, mas agora percebia que era a sua forma de controlar um pro-
blema de fala. Os seus talentos diplomáticos deviam ser sólidos, pois o 
arcebispo atribuía-lhe grande parte da responsabilidade pela persuasão 
de Roma a não reconhecer Eustáquio, o filho do rei Estêvão, como her-
deiro de Inglaterra.

— Então vamos esperar grandes coisas, mestre Tomás.
— Dizei-me o que é necessário e farei tudo o que puder para o fazer 

acontecer. — Ele enfiou as mãos dentro das mangas forradas a pelo, que 
estavam mais cheias do que o normal, para aumentar o espaço que ele 
ocupava. Leonor reparara no broche ornamentado que lhe prendia a 
capa e nos anéis de ouro que adornavam os seus dedos bem cuidados. 
O mestre Becket tinha bom gosto e apreço pelo luxo, mas o mesmo 
era verdade em relação a muitos na corte. Um homem de uma certa 
posição tinha de apoiar a sua dignidade com a aparência exterior — a 
não ser que fosse todo-poderoso como Henrique e pudesse fazer o que 
lhe apetecesse. Não obstante, valia a pena estar atenta àqueles apetites.

— Estou certa de que vamos trabalhar bem juntos. Será uma van-
tagem ter na casa real alguém familiarizado com os assuntos diplomá-
ticos do reino.
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Becket curvou a cabeça.
— Verdade, s-senhora. Mas há sempre novas habilidades a apren-

der e estou ansioso por isso. — Enquanto falava, a voz dele aprofundou 
a sua cadência. Ele ansiava realmente por aquilo, pensou ela; ansioso 
por servir, mas também interessado em exercer os seus novos poderes.

Henrique chegou, alegre e efervescente.
— Estais pronto para a caça, meu senhor chanceler? — Ele pousou 

uma mão afável no ombro de Becket. — Os meus cavalariços arranja-
ram um cavalo veloz para vós e empresto-vos um dos meus falcões até 
terdes oportunidade de encher as vossas próprias gaiolas.

Becket fez uma vénia.
— Estou às vossas ordens, senhor.
— Ah, então vinde, está na hora de partirmos! — Henrique arras-

tou consigo o chanceler, entusiasmado como uma criança com um 
novo companheiro de brincadeiras. Os outros homens terminaram as 
suas bebidas, engoliram os últimos pedaços de pão e partiram também, 
ansiosos pela perseguição, interessados em impressionar o seu novo 
rei. Leonor viu-os sair, sentindo inveja das suas liberdades masculinas. 
Agora que entrara na fase final da gravidez, estava limitada a atividades 
de interior. Os homens discutiam a política da corte, intercalada com 
discussões entusiásticas sobre desporto. Cimentavam alianças, gaba-
vam-se, exibiam-se e extravasavam a sua energia em excesso com a prá-
tica de exercício vigoroso. Henrique ficaria a saber mais sobre Becket e 
os outros lordes de quem dependia o seu governo, e eles iam saber mais 
sobre ele — ou pelo menos saber o que ele quisesse mostrar.

O dever de Leonor, enquanto os homens caçavam, era falar com as 
suas esposas, filhas e damas, e estabelecer a sua própria rede. Os artifí-
cios femininos eram frequentemente mais eficazes do que a arrogância 
masculina, e havia maneiras subtis de conquistar a vontade alheia que 
não envolviam competições nem cavalgadas até à exaustão.

De entre as damas ali reunidas, Leonor gostou imediatamente de  
Isabel, Condessa de Warenne, que era a esposa de Guilherme de Bolonha, 
filho de Estêvão. Era uma jovem morena e atraente, com cabelos bri-
lhantes penteados em duas tranças grossas que apareciam por baixo da 
linha do véu. Os seus olhos, de um tom castanho quente salpicado de 
ouro, brilhavam com humor e inteligência. Ela puxou para junto de si 
o filho pequeno de Leonor e contou-lhe uma história simples sobre um 
coelho, que envolvia uma brincadeira com cócegas suaves. Guilherme 
guinchava de alegria.
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— Mais! — exigia, saltitando. — Mais… agora!
Leonor observou a expressão melancólica no rosto de Isabel de 

Warenne. Estava casada com o filho mais novo de Estêvão há seis anos, 
mas o casal continuava sem filhos, facto que Leonor considerava bom 
em termos políticos. Guilherme de Bolonha tinha renunciado ao seu 
direito à coroa, mas as sementes da rebelião ainda podiam ser semeadas 
numa nova geração e Henrique mantinha prudentemente o homem 
sob vigilância apertada.

Observando a interação entre o seu filho e Isabel, Leonor decidiu 
trazer a condessa para a sua própria casa e cultivar a sua amizade. Teria 
um conhecimento inestimável sobre os barões ingleses, especialmente 
aqueles que tinham apoiado Estêvão. Quanto mais conseguisse cultivar 
a afinidade de Isabel, melhor.

— Tem muito jeito, minha senhora — disse Leonor com um tom 
afável.

Isabel riu-se.
— Não é difícil, senhora. Todas as crianças adoram estes jogos. — 

Ela pôs o braço em volta de Guilherme e moldou o lenço que tinha na 
mão na forma de um coelho. — E os homens também — acrescentou 
com um tom de malícia.

Leonor riu-se, reconhecendo a verdade da afirmação, e pensou que 
Isabel de Warenne seria realmente bem-sucedida.

— A rainha pediu-me para me juntar à sua casa — disse Isabel 
ao marido nessa noite, enquanto se preparava para ir dormir na sua 
casa perto da Torre. Tinha gostado muito daquele dia. Há muitos anos 
que não tinha a oportunidade de socializar com damas da sua classe na 
corte, mas agora que havia paz seria diferente e até começara a sentir-se 
otimista. Ao brincar com o lindo menino da nova rainha e ao ver a sua 
gravidez bem avançada, sentira um momento de tristeza, mas tirara o 
melhor partido daqueles momentos e não se permitira pensar dema-
siado na sua própria situação.

O marido estava deitado na cama, com as costas apoiadas por 
almofadas e travesseiros enquanto ela lhe massajava a perna direita 
com um unguento quente. Ele tinha partido a perna no ano anterior, 
num «acidente» na corte do qual se recusava a falar. As circunstân-
cias eram obscuras e Isabel nunca conseguira desvendá-las satisfato-
riamente. Suspeitava que fora um aviso para Guilherme se afastar da 
reivindicação à coroa do pai ou uma tentativa fracassada de assassinato. 
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Sem interesse em procurar a coroa, Guilherme abdicara de bom grado 
dos seus direitos, e o perigo parecia ter desaparecido, embora ela sou-
besse que ele ainda era vigiado atentamente.

— Não me surpreende — disse ele. — O rei pretende manter-
-me na corte, e é lógico que sirvas a rainha. — Fez um riso sardónico.  
— Por um lado, favor e amizade, por outro, prisão domiciliária disfar-
çada. Henrique não confia em nós e não quer perder-nos de vista.

— Mas será que vai melhorar com o tempo? — perguntou Isabel, 
com a sua necessidade de saber que tudo estava bem no mundo.

— Espero que sim. — Ele insuflou as bochechas. — Nunca co- 
nheci ninguém com tanta energia. Ele caçou por montes e vales hoje, 
e se o cavalo não tivesse fraquejado, teria continuado até ao anoitecer, 
sem se preocupar connosco. Só aquele meio-irmão dele, o Hamelin,  
e o novo chanceler é que conseguiram acompanhá-lo, e mesmo isso foi 
por pura força de vontade e por terem os melhores cavalos. Não duvido 
que retome a caçada amanhã, ao raiar do dia. — Ele mudou de posição, 
fazendo uma careta. — Ele planeia ir a Oxford para a semana, e depois 
seguir para Northampton.

Ela lançou-lhe um olhar penetrante.
— Só a comitiva do rei ou toda a corte?
— Apenas a do rei; não falou da comitiva da rainha, e podes dar-te 

por grata!
Isabel insistiu.
— Vou sentir a tua falta.
— Não me demoro, não te preocupes.
Ela concentrou-se no seu trabalho. O unguento já tinha sido com-

pletamente absorvido. No lugar da fratura havia uma grande cicatriz 
que fazia lembrar um nó num ramo.

— Isabel.
Ele disse o nome dela com um tom suave e melancólico que lhe 

deu vontade de chorar.
— Anda — disse ele. — Solta o cabelo para mim. É tão bonito 

quando o soltas.
Ela levou uma mão hesitante às suas tranças exuberantes. Os dedos,  

ainda húmidos com os restos da pomada, agarraram as madeixas pesa-
das e flexíveis. Ela amava-o profundamente, mas da maneira prote-
tora que uma irmã mais velha pode amar um meio-irmão pequeno, 
e os momentos de intimidade eram desconfortáveis. Tinham casado 
a mando do pai dele, o rei, quando ela tinha 16 anos e ele apenas 11,  
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e o seu relacionamento físico, quando ele chegou à maturidade, nunca 
chegou a florescer. Dormiam juntos porque tinham o dever de gerar 
herdeiros para as terras de Bolonha e Warenne, mas, até agora, ela não 
tinha concebido. Isabel disse a si mesma que tinham tempo, e que cer-
tamente acabaria por acontecer, mas as suas dúvidas aumentavam à 
medida que cada ocasião se revelava frustrada, bem como os sentimen-
tos de culpa pelo fracasso.

Ele levou as mãos aos cabelos dela e puxou-a para si, mas o abraço 
resultou apenas em carícias e beijos suaves que, em vez de se inten-
sificarem, desapareceram quando ele adormeceu. Isabel estava ao seu 
lado, presa pela mão do homem nos seus cabelos, que ele agarrava 
como uma criança agarraria uma manta. Ela ouviu a sua respiração 
lenta e constante, e sentiu um aperto no peito.

No final de fevereiro caiu uma neve tardia, que cobriu a terra com 
um espesso manto branco de um dia para o outro. Em Bermondsey,  
a fornalha no quarto de parto era mantida bem quente e, embora a  
parte inferior do corpo de Leonor estivesse nua durante esta fase pos-
terior do trabalho de parto, as cobertas em volta dos seus ombros eram 
de pele.

— Pense — disse Ema dando a Leonor um copo de vinho enrique-
cido com mel — que esta criança vai nascer em arminho em mais do 
que um sentido!

Leonor estava entre contrações, por isso conseguiu esboçar um 
sorriso débil. O seu filho mais velho nascera de um duque e uma du- 
quesa, ao passo que este novo bebé seria descendente do Rei e da Rainha 
de Inglaterra.

— De facto, desta vez o pai vai estar cá para o ver. — Henrique 
regressara recentemente da sua viagem-relâmpago por Inglaterra.  
A neve densa impedira-o de ir caçar, portanto estava trancado nos seus 
aposentos com Becket e de Lucy, ocupado com os assuntos de estado. Ela 
sorveu a bebida, saboreando a doçura do mel. — Quando o Guilherme 
nasceu, o Henrique estava ausente em campanha, e quando finalmente 
o viu, ele já tinha sete meses!

Uma nova contração fez-se sentir, mais forte do que a anterior e, 
com um suspiro de dor, Leonor devolveu a taça a Ema.

A parteira fez um exame rápido.
— Está quase, minha senhora — disse a mulher com um tom 

encorajador.
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O rosto de Leonor contorceu-se.
— Nunca mais chega! — Ela ofegava. — A sério, os homens fica-

ram mesmo com a melhor parte da procriação!
Era quase meio-dia quando o choro de um bebé encheu o quarto 

de parto, e Leonor deixou-se cair nas almofadas, arquejante e exausta.
— Senhora, tendes um rapaz belo e forte! — Radiante, a parteira le- 

vantou a criança de entre as coxas ensanguentadas de Leonor e pousou-a, 
molhada e a contorcer-se, na barriga dela.

Leonor deu uma gargalhada triunfante, apesar do cansaço. Com 
dois filhos a garantirem a sucessão, o seu dever estava mais do que 
cumprido.

A parteira cortou o cordão e lidou com a placenta, cuidando de 
Leonor enquanto a sua ajudante lavava o bebé numa bacia de bronze 
junto à lareira. Depois de seco e enrolado em roupas quentes e peles, 
o bebé foi devolvido à mãe. Leonor embalou-o nos seus braços, acari-
ciou-lhe o rosto enrugado do parto, contou-lhe os dedos e beijou-os. Um 
olhar para a pálida luz que entrava pela janela mostrou-lhe os suaves 
flocos de neve esverdeada que passavam com um sussurro pelo vidro, 
e Leonor soube que recordaria aquele momento para sempre. A imobi-
lidade depois da luta sangrenta; o calor do fogo e das peles a protegê-la 
e ao seu novo filho do frio; a sensação de paz abafada e contida que era 
quase piedosa.

Leonor despertou do sono ao som dos sinos da igreja de Londres 
e do repique mais próximo do Santo Salvador a dar a notícia do nasci-
mento de um príncipe. A janela mostrava a luz débil da tarde a desapa-
recer e a dar lugar ao anoitecer, e a neve tinha parado. Henrique estava 
de pé ao lado da cama a olhar para o berço com um sorriso beatífico no 
rosto corado do frio.

Leonor endireitou-se nas almofadas, desejando que as damas a 
tivessem acordado antes da sua chegada e que lhe tivessem dado um 
momento para se preparar.

Ele virou-se ao sentir o movimento de Leonor e ela viu o brilho das 
lágrimas nos seus olhos.

— É lindo — disse ele, com a voz embargada.
Leonor raramente via aquele lado vulnerável do marido. A sua 

expressão, a forma como falava, encheu-a de ternura, como se os seus 
instintos maternais também estivessem a alcançá-lo. Ele levantou o bebé 
embrulhado do berço e sentou-se com ele na beira da cama.
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— Deste-me tudo — disse ele. — Cumpriste todas as partes do 
acordo. Não dou a minha confiança de ânimo leve, mas dou-ta aqui. És o  
meu coração.

O seu olhar era completamente sincero, e os olhos de Leonor 
encheram-se de lágrimas porque sabia a coragem que era necessária 
para ele baixar a guarda e admitir tal coisa. Era evidente que a visão 
do filho recém-nascido tivera sobre ele um efeito profundo. Mas tam-
bém estava preocupada, porque sabia pela sua experiência difícil com 
Henrique que uma coisa dita com sinceridade num momento podia 
mudar completamente no seguinte. Não disse nada e fez um ar reca-
tado enquanto os sinos continuavam a repicar.

Finalmente, ele levantou-se para sair e entregou, relutante, o bebé 
a uma das damas.

— Vou ordenar o batismo dele: Henrique, conforme combinámos.  
O Bispo de Londres vai realizá-lo de manhã. Agora deixo-te descansar. 
Precisas de te recuperar e de ficar forte para te preparares para o pró-
ximo.

Ele beijou-a e partiu apressado, como sempre. Leonor sorriu, mas 
estava exasperada. Um momento antes, tudo fora suficiente e «per-
feito» para ele, mas já estava a falar do próximo filho, o que não era 
coisa que uma esposa ferida e magoada quisesse ouvir apenas algu- 
mas horas depois do parto. A ideia de ficar forte apenas para gerar mais 
um filho para ele fê-la semicerrar os olhos. No início do casamento  
avisara-o de que era mais do que uma parideira, e não ia deixar que a 
tratassem como tal.
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3
Winchester, setembro de 1155

— O arcebispo está a pressionar-me para organizar uma ex- 
pedição à Irlanda — disse Henrique, caminhando de  
um lado para o outro com vigor e irritação. — A velha  

raposa quer fazer a Igreja irlandesa submeter-se à influência da Can- 
tuária. Ele sugere que eu faça o meu irmão Rei da Irlanda, mas se pensa 
usar-me e ao Godofredo para impor a sua vontade, está enganado.

Leonor estava sentada à janela, a balançar no colo o pequeno 
Henrique com sete meses, e a ver o seu irmão mais velho a galopar 
no cavalo de madeira em volta da mesa, sacudindo as rédeas de couro 
vermelho.

— O que disse o Godofredo?
Henrique prendeu as mãos no cinto.
— Agrada-lhe a ideia de ter o seu próprio reino, mas não quer um 

tão distante como a Irlanda. E eu não o quero entregue aos seus pró-
prios desígnios na minha zona costeira.

— Fazes bem em defender a tua posição. — Leonor não conseguia 
gostar de nenhum dos irmãos de Henrique. Godofredo, o segundo filho, 
era petulante e ressentia-se por Henrique ter o papel principal. Leonor 
não confiava nele perto de si ou dos seus filhos, e evitava-o sempre que 
possível. Sentia uma antipatia semelhante, embora menos forte, pelo 
irmão mais novo de Henrique, Guilherme. Era menos direto a mani-
festar o seu sentimento de prerrogativa, mas procurava intimidar os 
outros como forma de reforçar a sua posição. O único irmão decente 
de Henrique era Hamelin, que era bastardo e tinha de sustentar a sua 
posição na corte através do serviço leal.

— Recuso-me a deixar a Igreja mandar em mim — rosnou Henrique. 
— O Teobaldo pode invocar Roma o quanto quiser e falar do seu impor-
tante papel de mediador no passado. Pode sugerir que lhe devo favores, 
mas não me importa. Lidarei com a Irlanda segundo a minha conve-
niência, não a dele.
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— Já lhe disseste isso?
— Não propriamente. — Um olhar malicioso cruzou o rosto de 

Henrique. — Disse-lhe que, uma vez que dizia respeito ao meu irmão, 
era um assunto de família e que eu tenho de consultar a nossa mãe. 
Tenho a certeza de que ela não vai concordar. Tal como eu, ela vai achar 
que é um desperdício de tempo e recursos, e que é perigoso. O Teobaldo 
vai insistir durante algum tempo, mas eu vou conseguir vencê-lo.

— Inteligente — disse Leonor. A mãe de Henrique era sua repre-
sentante na Normandia e governava da abadia de Bec. Ela conhecia bem  
o arcebispo e seria uma boa intermediária, garantindo ao mesmo tempo 
que a vontade de Henrique era cumprida.

— Parece-me que sim — disse ele com um sorriso.
— Olha, papá, o meu cavalo galopa depressa! — disse Guilherme 

que ainda há pouco começara a formar frases.
A expressão de Henrique suavizou-se.
— Um homem precisa sempre de um cavalo veloz para estar à 

frente do jogo e para vencer os seus adversários. — Ele pegou no filho 
e abraçou-o. Os dois juntaram as cabeças, misturando o cabelo de tons 
avermelhados de Henrique com o louro mais claro de Guilherme, mas 
ambos da mesma cor.

— O que diz o teu chanceler, tendo em conta que esteve em tem-
pos ao serviço do Teobaldo? — perguntou Leonor. — Tem tentado per-
suadir-te?

— O Tomás faz o que lhe mando. — Henrique lançou-lhe um olhar  
aguçado com os seus olhos cinzentos. — Agora recebe ordens de mim, 
e a sua função é aumentar as receitas, coisa que ele está a fazer extraor-
dinariamente bem. Deve ser o seu sangue de comerciante. — Henrique 
voltou a pôr o filho no chão. — A minha mãe vai lidar com o Teobaldo, 
e isso vai mantê-los aos dois ocupados e deixar-me livre para cuidar de 
outros assuntos.

Leonor entregou o bebé à ama.
— Queres dizer «nós». Os assuntos também são meus.
O olhar dele ganhou uma expressão cuidadosa.
— Claro.
— No entanto, sinto sempre a necessidade de o afirmar.
A irritação brilhou nos olhos dele.
— Quando eu atravessar o mar para lidar com os assuntos da Nor-

mandia e de Anjou, tu serás a minha regente aqui; és minha represen-
tante como eu sou teu. Não te preocupes, pois vou sempre envolver-te.
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Leonor não tencionava «não se preocupar», porque não acreditava 
nele. Se ele a envolvesse, seria para o seu próprio interesse.

— Mas os assuntos da Aquitânia são primeiro meus — disse ela 
com voz firme. — Sou eu que devo escolher envolver-te, não o contrário.

Henrique fez um som impaciente.
— Porque é que estamos a discutir? Tu precisas da força da minha 

espada para manter os teus barões sob controlo, e é o meu suor e esforço 
que garante a defesa e a proteção da Aquitânia. Um dia, o nosso filho 
vai herdar o ducado e ambos temos de fazer o melhor para ele. Não sei 
porque é que te preocupas com isso.

— Porque é importante para mim. Não me tomes por certa, 
Henrique.

Ele fez um som exasperado antes de a puxar para si e de a beijar 
à força. Ela agarrou nos braços dele, o seu abraço um campo de bata- 
lha, o que provocou uma tensão e energia sexual reprimida que exigiam 
a libertação.

— Como se eu fosse capaz.
— Digo-te que é mais do que a tua vida vale. — Ela falou com o 

rosto suficientemente perto do dele para que as palavras saíssem como 
um sussurro.

Ele riu-se.
— E a tua, meu amor. Já que parece que estamos empatados, 

talvez seja melhor pedirmos uma trégua… — Ele beijou-a novamente 
e levou-a para a cama, fechando a cortina do dossel, isolando-os do 
mundo. E enquanto se despiam um ao outro, arquejantes de luxúria, 
ela pensou que quem fazia tréguas eram os adversários, não os aliados.

Leonor estava ao lado de Henrique no grande salão do palácio de 
Westminster e estudou a transformação com agrado. O cheiro de es- 
tuque fresco e madeira tinha substituído o da pedra fria e húmida e  
do abandono. Os artesãos ainda estavam ocupados com as suas tare-
fas, mas agora estas eram de uma natureza cosmética, não estrutural.  
O alisamento final, os últimos retoques de tinta e verniz, estava tudo a 
encaixar-se. As cortinas encomendadas da Cantuária tinham chegado 
recentemente e estavam a ser suspensas nos varões sob frisos de perga-
minhos de acanto vermelhos e verdes que acrescentavam detalhe e cor. 
O bordado inglês era o melhor de toda a cristandade.

— Vai estar tudo pronto para o conselho daqui a três dias, se- 
nhor — disse Tomás Becket com um gesto da manga forrada a pele. 
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— Os móveis estarão aqui antes do anoitecer e os tecidos chegam ama-
nhã. — Uma das suas tarefas fora supervisionar a renovação do palácio 
de Westminster a tempo para o grande conselho e encontro da corte no 
Natal, antes da partida de Henrique para Normandia.

Henrique fez um aceno de aprovação.
— Excelente — disse. — Há um ano, esta era uma casca inabitá-

vel com água a escorrer pelas paredes e metade das telhas roubadas do 
telhado. Agora está pronta para o fim a que se destina.

Becket baixou a cabeça e lançou um olhar de reconhecimento a 
Leonor.

— Com os conselhos da rainha, fiz o meu melhor, senhor.
— É um prazer ver o meu chanceler e a minha esposa a trabalha-

rem juntos e em harmonia — disse Henrique com satisfação. — Não 
poderia ter desejado um resultado melhor.

Becket curvou-se novamente, e Leonor retribuiu o gesto. Ainda não  
sabia o que pensar de Becket e achava-o um enigma. Ele era sempre edu- 
cado com ela, mas nunca familiar. Conseguiam conversar facilmente 
sobre muitos assuntos e entendiam-se. Ele era culto, atento e perspicaz, 
mas não havia calor na sua comunicação; ela nunca sabia ao certo o que 
ele estava a pensar, e isso inquietava-a. O objetivo do homem parecia 
ser providenciar tudo o que ela e Henrique desejassem dele, especial-
mente quando se tratava de aumentar a receita, e isso só aumentava o 
seu brilho.

Leonor tinha gostado de trabalhar com Becket em Westminster,  
aconselhando, concebendo e selecionando, mas enquanto o envolvimento 
dela era prazeroso e rotineiro, ele era como um homem faminto largado 
num banquete; houve momentos em que ela teve de controlar o seu 
entusiasmo desenfreado. Os cortinados subtis e texturados das oficinas  
da Cantuária tinham sido escolhidos por ela, mas a mesa alta de mármore  
cor-de-rosa com as suas colunas arqueadas fora a contribuição de Becket, 
bem como os bancos a condizer e a fonte ornamental. Ela ainda não 
visitara a casa do chanceler, mas ouvira dizer que era suficientemente 
sumptuosa para agradar ao imperador grego. Era irónico que Henrique 
fosse perfeitamente capaz de dormir igualmente num colchão de palha  
ou de penas, ao passo que o seu chanceler tinha os gostos e as inclina-
ções de um potentado — ou de um homem que se esforça para esquecer 
as suas origens comuns numa demonstração exagerada de grandeza.

Do grande salão, Becket levou-os por um caminho coberto. Um vento 
cortante soprava do rio, que tinha a superfície coberta de carneirinhos 
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enquanto a maré subia pelo estuário. Leonor fechou firmemente a capa 
em volta do corpo, protegendo o ventre, onde a criança concebida em 
setembro começava a arredondar-lhe a figura. Chegaram a um salão 
menor que estivera abandonado no ano anterior, e que agora ostentava 
orgulhosamente uma camada de cal fresca, coberta de telhas de carva-
lho novas, a fazer lembrar seda baça.

O calor no interior da habitação menor era como um abraço e 
Leonor foi desfrutar do calor que emanava da lareira central. Também 
ali as paredes tinham recebido uma nova camada de estuque e cal. Uma 
camada isolante de palha perfumada cobria o chão e por cima dela havia 
esteiras de junco. Candeias de cerâmica pendiam do teto com correntes 
de bronze, e o exótico aroma de óleo perfumado enchia o espaço. Numa 
arca resistente sob a janela havia uma pequena e requintada caixa de 
marfim com dobradiças ornamentadas. Henrique lançou-se sobre ela.

— Eu lembro-me disto! — gritou ele. — A minha mãe trouxe-a 
consigo quando veio para lutar pela sua coroa. Não a via desde que era 
pequeno. Ela costumava guardar aqui os anéis. — O rosto dele estava 
animado quando levantou a tampa para revelar muitos pedaços peque-
nos e irregulares de resina opaca cinzenta e dourada que faziam lem-
brar seixos.

— Incenso! — Leonor olhou por cima do ombro e sorriu.
— O Bispo de Winchester deixou-a para trás quando fugiu — expli- 

cou Becket. — Lamento que não contenha joias, mas o incenso vale o 
seu peso em ouro.

— Surpreende-me que não contenha trinta moedas de prata — res-
mungou Henrique. Ele colocou três pedaços numa frigideira pequena 
que havia ao lado da lareira e segurou-a sobre o fogo até um fumo per-
fumado começar a emanar da resina.

Henrique, Bispo de Winchester, era irmão do rei Estêvão. Recusando- 
-se a demolir os castelos que tinha construído durante a Anarquia, ofe-
recera subornos e contorcera-se de todas as formas para tentar soltar-se, 
e quando viu que ia ser derrubado independentemente do que fizesse, 
mandou enviar rapidamente o tesouro roubado que tinha acumulado 
para França, para a abadia de Cluny. Ele foi a seguir, esgueirando-se para 
fora do país com a maré, numa noite escura de novembro.

Henrique agitou a mão por cima do fumo. Fechando os olhos, 
Leonor inalou o cheiro do poder real e de Deus. As memórias subiram 
com o fumo à sua volta, muitas delas poderosas e gloriosas, mesmo que 
não fossem totalmente felizes.
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Quando voltou a abrir os olhos, o meio-irmão de Henrique, Hamelin, 
tinha-se juntado a eles. A sua expressão sombria e a sua postura reta 
deixaram-na imediatamente alarmada.

— É Aelburgh — disse ele a Henrique. — Houve um acidente.
Henrique levantou-se da frente da lareira e levou rapidamente 

Hamelin para um canto. Leonor viu Hamelin inclinar-se para sussurrar 
algo ao ouvido de Henrique e viu o marido endurecer. Aquele nome 
inglês não lhe dizia nada, nem sabia se era homem ou mulher, mas era 
claramente muito importante para Henrique. Sem dizer uma palavra  
a Leonor ou a Becket, ele saiu da sala, arrastando consigo Hamelin.

Leonor viu-os partir com espanto e inquietação. Estava habituada 
aos surtos voláteis de energia de Henrique, mas não daquela maneira.

— Quem é Aelburgh? — Ela olhou em volta para as suas damas, 
que abanaram a cabeça. Virou-se para Becket, que estava a pegar na 
caixa de incenso ao lado da lareira. — Meu senhor chanceler?

Ele pigarreou.
— Não conheço pessoalmente, senhora.
— Mas sabeis quem é?
— Acho que é melhor ser o rei a dizer-vos quando regressar, 

senhora.
A raiva tomou conta dela. Sentiu-se em desvantagem, sabotada.
— Podeis «achar» o que quiserdes, meu senhor chanceler, mas 

ides dizer-me o que sabeis.
Ele olhou para a pequena caixa e fechou a tampa.
— Penso que o rei conhece essa senhora há muitos anos — disse 

ele. — Mais do que isso não posso dizer.
Então era uma mulher que ele conhecia há muito tempo. O apetite 

sexual de Henrique era tão intenso como o resto dele, e Leonor acei-
tava que ele tomasse providências para saciar a sua luxúria quando ela 
estava grávida ou quando não estava ao seu lado. Havia noites em que 
ele não vinha ao seu quarto. Grande parte desse tempo era passada a 
trabalhar em assuntos de governo, mas ela não era ingénua. Qualquer 
meretriz da corte se apressaria a aproveitar a oportunidade de lhe dar 
prazer, e a sua posição de poder significava que nunca recusariam os 
seus avanços. Mas uma mulher que ele conhecia há muitos anos era 
mais do que uma coisa passageira, e o seu comportamento momentos 
antes revelara profunda preocupação.

Todos evitavam o olhar dela. Com uma postura muito direita, ela 
tentou manter a sua dignidade.
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— Obrigada, meu senhor chanceler — disse com uma postura 
real. — O rei tem negócios a tratar, mas podeis mostrar-me que outras 
obras foram feitas aqui.

Becket fez uma vénia e reagiu à atitude dela.
— Senhora, penso que apreciareis o que foi feito com o salão me- 

nor. — Ele fez um gesto com a mão aberta.
Leonor seguiu-o e, quando ele lhe mostrou as reformas feitas com 

comentários e floreados, ela respondeu como se estivesse interessada 
mas, quando a visita chegou ao fim, não se lembrava de uma palavra do 
que ele tinha dito.

Henrique olhou para o corpo da sua amante. Com o lençol puxado 
até ao queixo e os olhos fechados, ela poderia ter estado a dormir pro-
fundamente, não fosse a palidez da sua pele fria, sem os tons da vida. 
O seu belo cabelo ainda ondulava com toda a vida vibrante que abando-
nara a sua dona.

— Uma carroça carregada de barris tombou e esmagou-a — disse 
Hamelin. — Quando conseguiram tirá-la lá debaixo, ela estava morta. 
Lamento. — As palavras eram desadequadas; quase se sentia tolo ao 
dizê-las, mas alguma coisa tinha de preencher o vazio.

Henrique agarrou uma madeixa do cabelo de Aelburgh e sentiu 
a sua suavidade entre o indicador e o polegar, e depois inclinou-se e 
beijou-lhe a testa gelada.

— Eu era um jovem de 14 anos quando nos conhecemos. — A voz 
dele fraquejou e teve de tossir. — Ela era uma menina acabada de vir 
do campo, mais doce do que uma flor de macieira. Nunca haverá outra 
como ela.

— Lamento muito — murmurou novamente Hamelin. — Eu sei 
o que ela significava para ti. — Ele apertou o ombro de Henrique num 
gesto solidário e deixou-se ficar ali parado, num momento de silêncio. 
Então disse: — E a criança?

Henrique inspirou, estremecendo.
— Vou levá-lo para Westminster para se juntar ao berçário. De qual- 

quer forma, tinha a intenção de o fazer um dia. — Ele afastou-se do corpo 
arruinado de Aelburgh, deixando-o para ser preparado para a igreja.

Na sala lá em baixo, o seu filho pequeno, Godofredo, estava sen-
tado no colo da ama, a brincar com um pedaço de um cobertor, os seus 
olhos azuis arregalados de admiração e ansiedade.

— A mamã ainda está a dormir? — perguntou.
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Henrique arrancou-o dos braços da mulher.
— A tua mamã mandou-te viver comigo, porque já não pode cui-

dar de ti — disse ele. — Vais ter irmãos com quem brincar e pessoas 
para cuidarem de ti. Olha, queres andar no meu cavalo grande?

A criança chupou o lábio inferior, mas assentiu corajosamente. 
Henrique olhou por cima do ombro para Hamelin, um olhar carregado 
de uma mistura de tristeza e raiva.

Hamelin sabia quando estavam em terreno perigoso. Henrique 
não reagia bem quando as coisas fugiam ao seu controlo e o deixavam  
à deriva. E ele odiava expor a sua vulnerabilidade aos outros.

— Eu nunca conheci a minha mãe — disse ele. — Ela morreu a 
dar-me à luz, mas lembro-me do afeto do nosso pai e de como ele me 
fez seu filho, embora eu não tivesse direitos de herança. Amei-o por 
isso e honrei-o durante toda a sua vida, como bem sabes.

Henrique engoliu em seco.
— Sim, eu sei — disse ele, e depois olhou para o rapaz que tinha 

nos braços. — Ele é tudo o que me resta da sua mãe. — Henrique saiu 
abruptamente. Tinha começado a nevar, e ele protegeu o filho com as 
dobras de pele grossa da sua capa. Hamelin seguiu-o para fora, fechou 
a porta e ordenou à guarda que dispersasse a multidão de curiosos que 
ali se tinha reunido.

Enquanto o crepúsculo avançava, Leonor largou a costura para 
descansar os olhos. A luz de inverno não era propícia ao bom trabalho, 
mas o gesto repetitivo de empurrar a agulha para dentro e para fora do 
tecido, criando o desenho, sempre a ajudara a pensar.

— Senhora, há algo que eu possa fazer por si? — perguntou Isabel 
de Warenne, que passara a tarde a fazer-lhe companhia. De pálpebras 
pesadas, o pequeno Guilherme estava aconchegado contra Isabel, ins-
talado numa dobra do seu manto. Anteriormente, tinha estado a correr 
pela sala com as suas armas de brincar, mas depois parara para descan-
sar e para receber o conforto de um abraço. O seu irmão bebé dormia 
no berço, vigiado pela ama.

— Não — disse Leonor. — Apenas que peça ao criado para pôr o 
pão e o queijo debaixo de um pano para quando o rei regressar. Ele virá 
com fome. E chamem o Madoc. Se não posso coser, quero ouvir música.

— Senhora. — Isabel guardou a costura com gestos calmos e gra-
ciosos que acalmaram Leonor e a encheram de gratidão.

— Obrigada — disse ela, tocando ao de leve na manga de Isabel.
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— Porquê, senhora?
— Pela companhia silenciosa.
O rosto de Isabel corou.
— Percebi que estava perturbada, mas que queria estar entregue 

aos seus pensamentos. Eu não tinha nada de sábio a dizer.
— E é justamente o que a torna sábia. Se se tivesse posto a tagare-

lar, eu ter-lhe-ia pedido que saísse.
— Aprendi a discrição quando estava na corte — respondeu Isabel 

com uma pequena careta. — Às vezes, os silêncios têm mais substância 
do que as palavras. — Ela começou a levantar-se, perturbando delicada-
mente o rapaz. — Vamos, meu príncipe — disse ela. — Vamos buscar 
pão e mel para ti?

Guilherme esfregou os olhos e resmungou, mas Isabel brincou 
com ele até o jovem se animar e dar-lhe a mão, segurando com a outra 
a espada de brincar.

Uma agitação súbita junto às portas do salão e uma explosão de ar 
gelado anunciaram o regresso de Henrique. Com um misto de alívio e 
exasperação, Leonor vislumbrou o seu cabelo ruivo e o remoinho da sua 
capa verde curta.

— Papá! — gritou Guilherme saindo do lado de Isabel e correndo 
para o pai, de espada na mão. Parou abruptamente em frente ao pai, 
com uma expressão de surpresa e consternação no rosto ao ver o outro 
rapaz de pé ao lado de Henrique. Era mais velho do que Guilherme,  
e também mais alto, mas a semelhança entre as duas crianças era clara.

— Este é o Godofredo — Henrique anunciou, e agachou-se, com 
o braço em volta do recém-chegado. — Ele veio viver connosco e vai ser 
teu companheiro.

Leonor sentiu uma amargura na boca ao ver aquela criança abando- 
nada na curva do braço de Henrique, enquanto o próprio filho estava 
do lado de fora.

As crianças olharam-se com desconfiança, e Isabel avançou para 
o espaço vazio.

— Senhor, eu ia agora mesmo dar pão e mel ao meu senhor 
Guilherme; talvez o Godofredo também queira um pouco. — Ela sorriu 
e estendeu a mão, num gesto fluido e natural.

Henrique lançou-lhe um olhar carregado de alívio e gratidão.
— É muito gentil da sua parte, senhora, obrigado.
Isabel fez uma vénia e encaminhou-se para fora do aposento, com 

uma criança de cada lado.
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Henrique levantou-se e o seu olhar seguiu Isabel e os rapazes por 
um momento antes de avançar para se aquecer em frente à lareira.

Leonor sentiu-se ferida, a dor exacerbada por estar a conter pala-
vras e emoções que não podiam ser expressadas diante de todas as pes-
soas que o tinham visto entrar com o rapaz.

A boca de Henrique era uma linha fina e direita. Ele esfregou as 
mãos, e embora os nós dos dedos estivessem vermelhos de frio, o gesto 
era tenso e não tanto uma tentativa de aquecer as mãos.

Um criado pousou um jarro vidrado numa mesa perto da lareira, 
juntamente com travessas de pão e queijo. Henrique dispensou o ho- 
mem com um gesto, juntamente com todos os que estavam ao alcance 
da sua voz, antes de fazer sinal a Leonor para que se sentasse com ele.

Leonor recebeu o copo de vinho que ele lhe serviu, bebeu um gole 
e quase vomitou porque a bebida era azeda e o seu estômago estava 
fraco.

— Porque é que não me disseste que tinhas um filho?
Henrique encolheu os ombros.
— Não te dizia respeito até hoje, mas agora tenho de cuidar dele 

na nossa casa. — Ele encheu a boca de vinho e engoliu.
Leonor lutou para manter a compostura.
— Dizes que não me diz respeito, mas para a segurança da nossa 

linhagem, eu preciso de saber estas coisas. — Ela sentia-se como uma 
leoa a proteger as suas crias. — Pelo aspeto dele, já me escondes este 
segredo há algum tempo.

— Ele fez três anos em março — disse Henrique.
— E a mãe dele?
— Está morta. — A voz dele não denunciava emoção. — Acabo de 

tomar as providências para o funeral.
Leonor desviou o olhar. Não ia deixá-lo fazê-la sentir-se pequena  

e maldosa com as suas palavras.
— Eu sei que procuras outras para saciar os teus desejos — disse 

ela. — Sei que não manténs a castidade quando estás longe de mim ou 
quando estou grávida. Seria uma tolice da minha parte acreditar que 
não ias procurar os teus prazeres noutro lugar, mas ainda assim deson-
raste-me mantendo uma amante e um filho debaixo do meu nariz sem 
me dizeres.

— Era uma parte separada da minha vida. — O rosto dele ficou 
vermelho de raiva. — Eu não a mantinha na corte. Nunca houve qual-
quer insulto ou ameaça a ti ou à nossa prole. O meu avô teve 20 filhos 
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bastardos na sua casa gerados por muitas mães diferentes e as suas rai-
nhas aceitaram todos. — Ele apontou para o meio-irmão que estava no 
salão. — O meu pai criou o Hamelin na sua corte, e o Godofredo será 
criado na minha. Eu reconheço-o; o seu bem-estar é a minha obrigação 
e tu, minha senhora, tens o dever de o receber.

Leonor sacudiu a cabeça.
— Eu tê-lo-ia feito sem que mo ordenasses, porque uma criança 

é inocente, quaisquer que tenham sido os pecados dos seus pais, mas 
não aceito ser mantida na ignorância, Henrique; é essa a minha queixa.

Ele encolheu os ombros, irritado.
— E eu ia contar-te, mas nesta fase não vi que houvesse necessi-

dade.
Leonor teve vontade de lhe atirar o vinho à cara. Não conseguia 

acreditar que ele encarava a questão como se fosse irrelevante.
— Tens de admitir que é um belo rapazinho — brincou ele.
— Não vejo nada de errado nele — respondeu ela, rígida e levan-

tando-se da mesa. — Desculpa, mas não me sinto bem; preciso de me 
retirar.

Henrique lançou-lhe um olhar penetrante.
— Espero que não estejas a ir-te embora para amuar.
— Não, não vou amuar. Mas vou pensar muito… e tu devias fazer 

o mesmo.
Sem esperar que ele lhe desse licença, ela saiu da sala com os seus 

novos móveis e adornos, e foi para o quarto adjacente onde dispensou 
as suas damas, sentou-se na cama com as cortinas fechadas e isolou-se 
do mundo. Uma vez sozinha, bateu com os punhos na colcha e deixou 
que as lágrimas e a raiva tomassem conta do seu corpo. Era uma traição 
da pior espécie. Mesmo enquanto ela carregava o pequeno Guilherme, 
crente de que era o primogénito de Henrique, ele já tinha uma criança 
do sexo masculino com aquela mulher, e agora as suas memórias esta-
vam manchadas para sempre. Não culpava a criança, mas também não 
conseguia evitar de sentir ciúmes terríveis. Teria de o ver todos os dias 
no berçário, as suas feições uma mistura das de Henrique e das daquela 
mulher desconhecida. Tendo a vantagem da idade, ele já era maior e 
mais forte do que os seus filhos legítimos e teria a capacidade de com-
petir com eles.

Finalmente, recuperou a compostura e limpou os olhos. O que 
estava feito estava feito e não podia ser mudado, mas o futuro era uma 
questão diferente.
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* * *

Quando Henrique chegou, Leonor estava recomposta e sentada 
na cama vestida com uma camisa branca lavada e o cabelo louro ondu-
lado caído em volta dos ombros. Com uma tábua de cera pousada nos 
joelhos erguidos, ela tocava com a ponta da pena nos lábios enquanto 
pensava.

— Para quem estás a escrever? — exigiu saber Henrique, descon-
fiado.

— Para a tua mãe — respondeu ela, calma. — Para lhe dizer que 
tem outro neto. A não ser que ela já saiba.

Henrique abanou a cabeça.
— Também não lhe dizia respeito. — Ele deambulou pelo quarto, 

pegando numa caixa para examinar a imagem que tinha gravada, vol-
tando a pousá-la e pegando-lhe mais uma vez. Por fim, esfregando a 
parte de trás do pescoço, ele virou-se para ela. — Pensei que não quere-
rias saber, caso contrário, terias perguntado.

Ela não deixou de notar a forma como ele tinha invertido as culpas.
— Bom, então pergunto-te agora: há outros de que eu deva ter co- 

nhecimento?
— Nenhum cuja mãe tenha escolhido dar-me a conhecer. A criança 

será uma coisa boa para esta casa e um bom companheiro para os nos-
sos rapazes, vais ver.

Leonor sentiu um aperto no peito.
— Não tenho o menor interesse em saber com que mulheres te 

deitas; na verdade, não quero saber nada delas, mas se as tuas aventuras  
geram crianças, isso é diferente porque afeta as nossas afinidades. Tenho  
de saber da sua existência.

Ele encolheu os ombros.
— Como queiras. — Os seus olhos tinham um brilho que dizia 

que estava a calcular o que podia guardar para si mesmo e o que devia 
partilhar com ela.

— Sim, quero. Já te avisei uma vez; não sou apenas a tua parideira.
— Dizes isso constantemente e sei-o bem, mas não recebo ordens  

do ventre de uma mulher. Dentro de duas semanas estarei na Normandia,  
e tu serás a regente aqui. Dificilmente se pode dizer que te trato como 
mera parideira. — Ele caminhou pelo quarto novamente, parou abrup-
tamente e deixou-se cair na cama, com um suspiro profundo. — Vamos 
pôr fim a isto. Preciso da tua cooperação e, pesando contra o governo 
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das nossas terras, o facto de eu ter um filho de outra mulher, e que nas-
ceu antes de me casar contigo, é uma questão insignificante.

Leonor apertou os lábios, sentindo-se ainda ressentida e insegura, 
mas reconhecendo a lógica das palavras dele. Ele nunca iria mudar; exis-
tiriam sempre outras mulheres, e os assuntos do governo eram mais  
importantes do que uma discussão por causa de uma amante. O que a 
magoava era a traição da sua confiança.

— Muito bem — disse ela. — Vamos pôr um fim a isto.
Henrique inclinou-se para ela e deu-lhe um beijo ao qual ela cor-

respondeu com pouco entusiasmo antes de se afastar.
— Quais são os teus planos para a criança?
Ele lançou-lhe um olhar interrogativo.
— Dizes que vai ser criada na nossa casa, mas que papel desejas 

que assuma mais tarde?
Ele abriu as mãos.
— Tudo isso virá a seu tempo. Vou observá-lo e decidir mais tarde 

o que melhor lhe convém, se a pena ou a espada.
Leonor não disse nada. Se a escolha fosse sua, estaria destinado 

ao sacerdócio. Assim, serviria a causa da família sem ser uma ameaça 
para os seus filhos.

Henrique começou a despir-se.
— Não precisas de escrever à minha mãe a falar disto. Eu conto-

-lhe quando chegar à Normandia.
Leonor pôs a escrita de parte e chegou-se para o lado, para ele 

poder juntar-se a ela na cama. Normalmente, na véspera de um grande 
conselho ele ficava até muito tarde com Becket, Roberto de Leicester 
e Ricardo de Lucy, e depois, tanto quanto sabia, ia saciar a sua energia 
sexual noutro lugar. Mas aquela era uma noite de conciliação e de repa-
rar pontes para que, embora fragilizadas, ainda pudessem ser atraves-
sadas.
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4
Castelo de Windsor, maio de 1156

Leonor fez uma pausa na leitura da carta de Henrique para en- 
costar a mão à barriga quando a sentiu apertar-se em volta da 
criança. Pelas suas contas, ainda faltavam várias semanas para o 

nascimento, mas o corpo já estava a preparar-se. Ela tinha-se mudado 
de Westminster com o avanço da primavera e tinha-se estabelecido no 
reduto de Windsor para a sua reclusão. O local era tranquilo, mas estava 
apenas a 40 quilómetros de Londres e a uma curta distância de cavalo 
para os mensageiros que chegavam dos portos da costa sul.

Uma brisa agradável agitou as folhas verdes das macieiras, e o sol 
salpicava o jardim com manchas de ouro quente e pálido. Guilherme e 
o seu meio-irmão Godofredo estavam a jogar um jogo no pomar, galo-
pando nos seus cavalos de madeira, agitando as espadas de brincar e 
soltando gritos que faziam gelar o sangue.

— Está bem, senhora? — Isabel tocou-lhe gentilmente no braço.
— É só uma pontada — Leonor tranquilizou-a. — Ainda não há 

necessidade de chamar as parteiras, embora fique feliz quando me vir 
livre do fardo. — Ela suspirou, arrependida. — O Henrique não vai estar  
cá para o nascimento, a menos que as circunstâncias mudem, mas 
duvido. — Ela olhou para a carta. Ainda estavam a sitiar Mirebeau e 
não viriam antes do fim do verão. — Eu sabia que o irmão do Henrique 
ia fomentar a rebelião assim que eles cruzassem o mar. Ele mostrava-se 
quieto e falava de lealdade, enquanto ele estava em Inglaterra. — Ela 
nunca gostara de Godofredo FitzEmpress. O facto de ele ter tentado 
raptá-la poucos dias após a anulação do seu primeiro casamento tinha 
moldado a sua opinião dele, mas apesar de o homem ser um boçal, 
não era estúpido, ainda que lhe faltasse a sagacidade e o carisma que 
faziam Henrique brilhar. Ele alegava que o pai lhe tinha legado Anjou 
como parte da sua herança e já incitara uma revolta num esforço para 
derrubar o governo de Henrique ali. Aquela era a sua segunda tentativa 
e Henrique estava a tentar pôr fim ao desafio de uma vez por todas.
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Ela pousou a carta no colo.
— Vou ter com o Henrique assim que me recuperar do parto. 

Inglaterra está em paz e a minha sogra tem netos que ainda não conhe-
ceu. — O seu olhar seguiu o pequeno Godofredo FitzRoy. Ao longo dos 
últimos meses, tinha aceitado a sua presença na casa e tinha conseguido 
desligar-se. Ainda estava determinada a fazê-lo seguir os caminhos do 
sacerdócio, mas por agora ele era apenas um menino. Fora deliberada 
na intenção de não ter informações sobre a mãe do rapaz nem do papel 
que esta teve para Henrique. Era mais fácil assim. — Também tenho de 
ir ao meu ducado. — Ela sorriu para Isabel. — Nunca viu a Aquitânia, 
pois não?

— Não, minha senhora — disse Isabel —, mas gostaria muito.
Leonor olhou em volta para o jardim.
— O dia de hoje até tem uma certa parecença, mas a luz lá é dife-

rente. Mais brilhante. Aqui os frutos são amargos e o vinho é azedo por 
as uvas não receberem sol. Na Aquitânia, ambos são doces como o mel. 
Ou se calhar sou eu que estou ausente há demasiado tempo. — Ela 
fez um gesto triste. — Está na altura de visitar novamente o meu povo 
e de lhes mostrar o seu herdeiro. — Ela lançou um olhar carinhoso a 
Guilherme, que se tinha deixado cair à sombra para descansar, com o 
rosto corado de toda a correria, e o seu coração encheu-se de amor pro-
fundo como um oceano.

Naquela noite, Guilherme estava mais tranquilo do que o habitual. 
De pálpebras pesadas, ele brincava com o jantar de papas de pão e leite. 
Godofredo devorou o seu jantar e uma segunda dose, e estava prepa-
rado para correr para fora da mesa e ir brincar com as outras crianças 
do castelo.

Leonor levou Guilherme para junto de si e pediu ao harpista para  
tocar uma sucessão de notas calmantes enquanto Isabel lhe contava 
uma história das fábulas de Esopo sobre uma raposa e um corvo. Encos- 
tado a Leonor, ele ouviu em silêncio e chupou o polegar, enquanto ela 
lhe acariciava os cabelos.

Quando a história terminou, Leonor fez sinal a Pavia, a ama.
— Está na hora de ires para a cama, pequenito — disse ela com 

ternura.
De mãos e rosto lavado, e depois de ditas as orações, Guilherme 

subiu para a pequena cama instalada ao lado do berço do seu pequeno 
irmão. Leonor foi ver o bebé adormecido e dar um beijo de boas-noites 
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aos filhos. A camisa limpa de Guilherme, que ela acabara de coser no 
dia anterior, era branca como a flor da campainha-branca no meio da 
escuridão. Ela voltou a acariciar-lhe o cabelo brilhante.

— Boa noite, que Deus te abençoe — murmurou.
— Mamã. — Ele bocejou, virou-se para o lado e num instante 

estava a dormir profundamente.
Leonor e Isabel sentaram-se para um jogo de xadrez e o harpista 

continuou a tocar suavemente para elas, as notas suaves como chuva. 
A ama de Godofredo trouxe-o de volta das suas brincadeiras e deitou-o, 
ignorando os seus protestos de que não tinha sono nenhum.

Leonor moveu um dos cavalos sobre o tabuleiro e abafou um 
bocejo.

— Eu também devia ir deitar-me — disse. — Ando sem energia 
nenhuma ultimamente.

— Ainda assim, o juízo não lhe falha — respondeu Isabel, fazendo 
uma careta. — Não sei como vou fugir da armadilha que me lançou.

Leonor sorriu.
— Estou a praticar para estar pronta para quando o Henrique vol-

tar. Ele está sempre muito determinado a vencer, e eu gosto de o vencer.
As mulheres jogaram durante mais algum tempo, bebendo vinho 

e ouvindo música enquanto a vela queimava. Leonor fez uma careta 
porque lhe doíam as costas. Mesmo apoiando as costas em almofadas, 
a dor não lhe dava descanso.

— Quer que lhe massaje as costas… — A pergunta de Isabel foi 
interrompida pelos gritos lancinantes de Guilherme.

— Mamã! Mamã!
Leonor e Isabel levantaram-se ao mesmo tempo e correram para 

investigar. A ama de Guilherme, Pavia, já estava inclinada sobre ele.
— Creio que ele tem febre, senhora.
Leonor encostou a mão à testa de Guilherme. Ele estivera um 

pouco quente momentos antes, mas não mais do que podia ser atri-
buído aos efeitos do sol; agora escaldava e tinha os olhos brilhantes e 
semicerrados contra a luz da lanterna.

— Dói-me a cabeça — lamentou-se ele.
— Calma, calma, está tudo bem, a mamã está aqui. — Leonor acal-

mou-o, com a voz calma, embora estivesse apavorada. — Vá buscar a 
Marchisa — ordenou ela à ama e tirou Guilherme da cama. Ele pôs os 
braços em volta dela e Leonor sentiu os tremores do corpo do filho a 
ondularem pelo seu. Houve uma erupção repentina de calor na parte da 
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frente do seu vestido quando ele urinou, e os seus lamentos aumenta-
ram, agudos da dor. O barulho acordou o bebé Henrique, que começou 
a chorar em coro com ele, e Isabel apressou-se a acalmá-lo.

Pavia regressou.
— Senhora, deixai-me limpar e trocar a roupa do meu pequeno 

senhor. Tenho aqui lençóis lavados. — Ela levantou uma pilha de panos 
dobrados.

Leonor entregou-o à ama. A urina de Guilherme tinha deixado uma  
mancha escura e brilhante no seu vestido que lhe alastrara até à pele.  
A humidade colava-lhe a roupa ao corpo por baixo do coração e sobre o 
monte inchado do seu ventre, e ela teve uma terrível sensação de mau 
agouro.

Pavia despiu a camisa de Guilherme e depois recuou, abafando 
um grito com as costas da mão.

Leonor olhou e a respiração falhou-lhe quando viu as manchas 
vermelho-escuras que cobriam o tronco e os braços do filho.

— Não! — Ela abanou a cabeça. — Não!
Marchisa espreitou do outro lado da cortina.
— Senhora? — E foi então que viu Guilherme e o seu olhar inqui-

sitivo deu lugar a uma expressão de choque. — Vou buscar o médico 
— disse, saindo imediatamente.

Leonor tirou Guilherme dos braços de Pavia e levou-o para o quarto 
principal para o examinar com uma luz melhor. As manchas não pare-
ciam as bolhas de varíola ou la rougeole, que podiam ser fatais, mas isso 
não a reconfortava. O contágio ardia pelo corpo do seu filho como um 
incêndio descontrolado.

Marchisa regressou, com o mestre Radulf ao seu lado. Ele esta- 
va despenteado por ter sido arrancado da cama, com o cabelo es- 
petado em tufos em volta da touca torta. Ao ombro trazia a sacola de 
panaceias.

Leonor repreendeu-o pela demora, ao mesmo tempo que chorava 
de alívio.

— Fazei alguma coisa! — gritou. — Por amor de Deus, ajudai-o!
O médico pegou em Guilherme ao colo e pediu mais luz para o 

examinar. Guilherme chorava e tentava proteger os olhos da chama da 
vela. Os lábios do mestre Radulf apertaram-se quando viu a erupção.

Leonor uniu as mãos.
— Podeis fazer alguma coisa, não podeis?
Ele lançou-lhe um olhar impassível.
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— Farei o meu melhor — respondeu ele. — Não posso fazer mais. 
Não vou mentir; é uma doença grave. Estamos nas mãos de Deus e 
devemos orar pela Sua divina misericórdia.

Leonor passou toda a noite sentada ao lado de Guilherme, impo-
tente para fazer o que quer que fosse enquanto a saúde do filho pio-
rava, apesar de todas as tentativas do mestre Radulf. O rapaz vomitou 
as poções administradas para lhe aliviar a dor; foi sangrado para arre-
fecer o sangue, mas de nada adiantou. A princípio, ele manteve um 
gemido agudo constante como um arco de cítola a deslizar sobre uma 
corda prestes a partir. Mas de madrugada parou, e em vez disso ficou 
flácido nos braços da mãe, sem reação, como uma boneca de trapos.  
As manchas fundiram-se, transformando-lhe a pele dos braços e do 
tronco numa manta de retalhos roxa e lívida.

Leonor rezou em desespero, pedindo a misericórdia de Deus e 
sabendo, à medida que a saúde do filho se deteriorava mais a cada respi-
ração frágil, que Deus não a estava a ouvir. Por algum motivo, Ele tinha 
escolhido castigá-la e a Henrique tirando-lhes o filho.

Todos os membros da casa, de cavaleiros a criados, se ajoelharam 
em oração e o camareiro abriu bem as portadas para deixar entrar a luz 
brilhante da manhã de maio, o ar fresco que entrava com o cheiro da 
vida a brotar.

O capelão de Leonor, o padre Peter, administrou os últimos sacra-
mentos ao corpo flácido que quase não respirava nos braços de Leonor. 
Ela apertou-o contra si e observou a ascensão irregular do seu peito. 
Passara um dia desde que ele saíra da cama, com a espada de brincar na 
mão, pronto para gozar a vida com cada partícula do seu ser.

Ouvindo fungar e soluçar, ela virou-se para as suas aias.
— Parem com esse barulho! — sibilou. — Não vou sujeitá-lo a 

esses sons, caso consiga ouvir-nos!
Ema afastou-se das aias de Leonor e deixou o quarto a soluçar, com 

a mão apertada contra a boca. Leonor afastou o cabelo emaranhado da 
testa de Guilherme.

— Vamos, meu pequenino, meu pequenino corajoso — disse ela. 
— A mamã está aqui. Calma, não te preocupes, está tudo bem, está 
tudo bem.

O peito do rapaz subiu e desceu, estremeceu e parou. Leonor olhou  
fixamente para ele, desejando que ele inspirasse novamente, mas o 
momento arrastou-se, estendendo-se até à eternidade. Os olhos dele 
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estavam quase fechados, apenas um brilho ligeiro sob as pálpebras fe- 
chadas. As manchas terríveis da febre não tinham tocado o seu rosto, 
que era puro e perfeito, mas o resto do corpo parecia que tinha sido 
devastado por um demónio.

— Senhora. — O capelão tocou-lhe levemente no ombro. — Ele 
foi-se juntar ao seu Pai no céu. Deus vai cuidar dele na Sua miseri- 
córdia.

Leonor sentia o corpo dormente. Algures dentro de si a dor estava 
a concentrar-se, à espera para a desfazer, mas aquele momento estava 
entre o golpe da faca e a perceção da ferida mortal.

— Porque é que ele não pôde ficar com a sua mãe na terra? Porque 
é que Deus teve de o levar? — A raiva ergueu-se do meio da dormên-
cia. Porque é que Deus não tinha levado a outra criança, que era fruto 
da fornicação? Era um pensamento negro e terrível, um pecado, mas 
Leonor não conseguiu conter-se.

— Não nos cabe questionar — disse calmamente o capelão. — 
Não conhecemos o plano de Deus.

Leonor apertou os lábios antes que dissesse uma blasfémia. A alma  
do seu filho tinha partido e não se atrevia a dificultar-lhe a viagem 
reclamando contra Deus. Continuou a apertar o corpo dele contra si, 
envolvendo-o com o seu corpo. Mesmo sabendo que tinha acabado, 
não conseguia deixar de esperar que a respiração voltasse ao corpo da 
criança. Ele fora seu para cuidar e proteger, e fora por sua culpa que 
aquela vida frágil se tinha extinguido. Mas o que mais podia ter feito? 
O que diria Henrique? Ele deixara as crianças aos seus cuidados, como 
sua responsabilidade, e ela mostrara não estar à altura da tarefa. Soltou 
um gemido baixo e ter-se-ia curvado para a frente se a criança no seu 
ventre não tornasse o gesto impossível. A nova vida agitou-se dentro 
dela, mesmo enquanto Leonor olhava para a morte.

— Senhora… — Ela sentiu a pressão suave da mão do padre Peter 
no seu ombro. — Vinde, vou mandar alguém lavá-lo e prepará-lo.

— Não! — Leonor afastou-o. — É o meu dever e o meu direito. 
Ninguém mais terá essa tarefa e fará o que tem de ser feito. Estou sufi-
cientemente bem para o fazer.

As horas seguintes duraram uma eternidade para Leonor, e ao 
mesmo tempo a transição da luz para a escuridão pareceu tão rápida 
como um piscar de olhos. Havia tanto a fazer para organizar o funeral 
e decidir o enterro. Ditar cartas para que as mensagens seguissem para 
aqueles que tinham de ser informados da tragédia. Todos os detalhes 
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práticos que selavam o facto brutal da morte de Guilherme. A carta para 
Henrique foi a mais difícil de escrever. Ela estava demasiado abalada 
para encontrar as palavras certas, e a missiva que enviou era a de uma 
rainha para um rei, não a de uma mãe enlutada para um pai.

Lavando o corpo inchado e sem vida do seu filho com água de rosas, 
ela lembrou-se da alegria e triunfo do seu nascimento numa manhã de 
agosto em Poitiers. A alegria, esperança e expetativa. Lembrou-se de o 
embalar nos seus braços e de mais tarde o apresentar a Henrique como 
um presente maravilhoso quando o marido regressou da campanha. 
Uma criança loura a balançar-lhe no joelho, vibrante de vida como o sol, 
com os braços apertados em volta do seu pescoço. Agora, tudo se tinha 
tornado corrupção e pó. Ela sussurrou enquanto trabalhava, dizendo-
-lhe que estava ali, que tudo estava bem, mesmo sabendo que não era 
verdade.

Isabel e Ema levaram o bebé e Godofredo para outro lugar, para 
impedir que fossem afetados pelos vapores nocivos que podiam sair 
do corpo de Guilherme. O padre Peter e os conselheiros de Leonor 
tentaram fazê-la sair, mas ela recusou-se, enfurecendo-se quando eles 
insistiram. Mandou fumigar o quarto com incenso e deixar as portadas 
abertas para permitir que o dia de primavera inundasse o quarto, por-
que queria lembrar o filho como um ser de luz, longe das horas sufo-
cantes da noite e da terrível febre que o tinha queimado diante dos seus 
olhos. A dormência de Leonor intensificou-se à medida que as horas 
passavam até que era como uma pesada tampa de ferro a cobrir um cal-
deirão fervente de dor, culpa e medo. Não se atrevia a levantar a tampa, 
porque sabia que a explosão de emoção resultante a mataria também.

Quando a noite regressou, Guilherme tinha sido envolto numa 
mortalha de linho fino, depois novamente embrulhado numa extensão 
de seda vermelha, mas com o rosto exposto. Um pequeno caixão foi 
rapidamente preparado e ele foi colocado no seu interior com pétalas de 
rosa e a sua espada de brincar favorita que apenas um dia antes estava 
a matar inimigos imaginários no jardim, enquanto a morte esperava o 
seu momento no meio das sombras.

Guilherme foi velado na capela de Windsor rodeado pela luz de 
velas e candeias, para manter a claridade quando o Sol se pôs. Leonor 
insistiu em ajoelhar-se no meio daquele clarão quente para manter a 
vigília durante toda a noite. Isabel e Ema ficaram ao seu lado durante 
toda a noite e nenhuma das mulheres tentou dissuadi-la, porque a ama-
vam e conheciam a força da sua determinação.
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Ao amanhecer, depois de uma missa de requiem, o caixão de 
Guilherme foi levado da capela e colocado numa carreta decorada com 
escudos reais e um pano rico para ser transportado ao longo dos 27 qui-
lómetros até à abadia de Reading onde seria sepultado aos pés do seu 
bisavô, o reverenciado Rei Henrique I.

O padre Peter tentou dissuadir Leonor de acompanhar o cortejo, 
dizendo-lhe que já tinha sofrido muito e que, para o bem do seu futuro 
filho, devia permanecer em Windsor e deixar que os outros assistissem 
ao enterro, mas Leonor foi inflexível.

— Vou estar com ele quando for enterrado — disse ela. — Sou a 
sua mãe e ele continua a ser a minha responsabilidade, mesmo que já 
não respire. Não ides conseguir desviar-me do meu caminho, portanto, 
nem tenteis.

Grávida, incapaz de montar a cavalo, ela viajou numa liteira. A es- 
trada entre Windsor e Reading era boa e avançaram a bom ritmo. Com 
as cortinas da liteira fechadas, Leonor tentou descansar e preparar-se 
para o que tinha de ser feito. O seu útero continuou a contrair-se e a 
relaxar a intervalos regulares, embora sem dor. A viagem era um risco, 
mas não poderia ter deixado o seu menino ir sozinho para a escuridão. 
Teria sido diferente se Henrique ali estivesse, mas não estava e a res-
ponsabilidade era dela — só dela. Tinha de passar por aquilo, naquela 
manhã de primavera, até ao seu fim amargo.

O tempo mudou no regresso a Windsor no dia seguinte. As nuvens 
cobriram o céu de horizonte a horizonte e uma chuva forte transformou 
a estrada numa manta de retalhos de poças enlameadas. O progresso 
era lento e, por trás das cortinas da liteira, Leonor contou as suas contas 
de oração entre os dedos e recordou as imagens das velas alinhadas em 
volta do túmulo do Rei Henrique I e a escuridão do buraco para onde 
tinham baixado o seu filho. Não passara três anos no mundo e já o tinha 
deixado. O canto dos monges; o raspar da ponta de uma pá na pedra e 
no solo; o pranto das aias. Leonor não tinha chorado. Essa reação estava 
enterrada sob uma laje de incredulidade dormente.

Dois dias antes, as pessoas tinham corrido para a beira da estrada 
para assistirem à cavalgada fúnebre a passar sob luz do sol brilhante, 
ansiosas para receberem esmolas, curiosas mas respeitosas. No seu 
regresso, apenas algumas almas resistentes ou desesperadas enfren-
tavam a beira da estrada, envoltas em capas e capotes, de mãos esten-
didas. Leonor não abriu as cortinas para investigar, mas ouviu as suas 
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vozes suplicantes. A chuva batia no teto da liteira e algumas gotas frias 
salpicaram-lhe o colo, quase como lágrimas substitutas daquelas que 
não conseguia derramar.

Quando chegaram a Windsor, as contrações esporádicas do seu 
ventre tinham-se transformado em cãibras regulares e ela soube que 
estava nos estágios iniciais do trabalho de parto. Marchisa olhou para 
ela quando saía da liteira e mandou chamar as parteiras.

As dores do parto abateram-se sobre Leonor e ela cerrou os pu- 
nhos, certa de que ia rebentar. A parteira molhou-lhe a testa com água 
fria com ervas.

— Senhora, está tudo a correr como o previsto — disse ela com 
um tom encorajador. — Em breve, tereis nos braços o vosso novo bebé, 
e ele vai tirar-vos a dor da perda.

A tampa que encerrava a dormência de Leonor enfraqueceu e esta-
lou, deixando a raiva extravasar.

— Como ousas dizer uma coisa dessas? — arquejou Leonor.  
— Nenhuma criança vai ocupar o lugar do meu filho! Ele era tudo!

A mulher fez uma vénia e baixou o olhar.
— Eu só estava a tentar consolar-vos, Senhora, perdoai-me.
Leonor não conseguiu responder porque o golpe de dor seguinte 

subiu pelo seu corpo trazendo consigo as lágrimas em espasmos angus-
tiantes. O bebé escorregou para fora do seu corpo numa confusão de 
sangue e líquidos, e quando respirou pela primeira vez e começou a 
gritar, Leonor estremeceu e uivou a sua própria dor. Não queria aquela 
criança; queria Guilherme.

— É uma menina, minha senhora; tendes uma filha. — O tom 
de voz da parteira soou tímido enquanto ela segurava no ar a criança 
que berrava, ainda ligada a Leonor pelo cordão umbilical. — Uma linda 
bebé.

O corpo de Leonor estremeceu num novo paroxismo do luto. Com 
uma expressão preocupada, a parteira cortou rapidamente o cordão e 
entregou o bebé à sua ajudante.

— O ventre da rainha deslocou-se; ela corre grave perigo — disse. 
— Temos de o devolver ao seu devido lugar imediatamente, ou não há 
esperança. — Ela vasculhou entre as suas panaceias, tirou uma pena de 
águia e encostou-a à chama da vela mais próxima até começar a arder. 
Depois virou-se rapidamente e soprou o fumo acre para debaixo do 
nariz de Leonor.
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O fedor poderoso e amargo fez Leonor sufocar e recuar. Os espas-
mos terríveis deram lugar a um ataque de tosse intercalado com vómi-
tos, e quando, finalmente, voltou a conseguir respirar, estava ofegante 
como uma sobrevivente de um naufrágio. As lágrimas deram lugar 
a um choro mais suave e Isabel de Warenne envolveu-a num abraço 
firme e piedoso, e embalou-a como uma criança.

As dores do parto começaram novamente e a placenta deslizou 
para a bacia que a parteira tinha à espera. Leonor já não se sentia dor-
mente, mas antes destruída pela dor. Mesmo enquanto sangrava do 
parto, pareceu-lhe que sangrava também pelo filho perdido.

O bebé, lavado e envolto numa toalha limpa, foi-lhe entregue. 
Uma filha. De certa forma, era uma bênção porque ninguém a veria 
como uma substituta para Guilherme. Mesmo com as marcas do nasci-
mento ainda aparentes no corpo, era bonita, com um rosto em forma de 
coração e uma camada de cabelo escuro e suave que lembrava Leonor 
da sua irmã Petronilha, que padecia de saúde frágil e estava a ser cui-
dada no convento de Saintes em Poitou.

— Como se vai chamar? — perguntou Ema.
— Matilde, como a sua avó, a imperatriz — respondeu Leonor 

com a voz quebrada. — Era o desejo do rei se nascesse menina. — Se 
fosse menino, ele dissera que podia ser ela a escolher o nome, mas não 
valia a pena pensar nisso. Os mensageiros iam levar-lhe a notícia do 
nascimento da filha, pouco depois da notícia da morte de Guilherme.

Um sentimento de fracasso percorreu o corpo de Leonor. Não 
haveria sinos a repicar de alegria por esta criança, pois estavam todos 
ocupados a anunciar a morte do herdeiro — e a culpa era dela.
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