


Para Marcia Abercrombie, Sonja Foust e Lee Galbreath  
— amigos, artistas, anjos. 
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Os exercícios de cavalaria produziam dois efeitos — um 
físico, outro mental. Fisicamente produziam corpos gra-
ciosos e fortes; mentalmente, a coragem, a generosidade 
e a verdade.

Coronel Thomas h. monsTery, The SpiriT of TimeS (1877)
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O CLUBE DO FALCÃO

A MISSÃO
Encontrar pessoas desaparecidas  

e fazê-las regressar a casa.

no

O Diretor

Anónimo

no

Os Agentes

Colin, Visconde de Gray — Peregrino, 
Secretário do Clube

Lady Constance Read — Pardal

Leam, Conde de Blackwood,  
herdeiro do Duque de Read — Águia (aposentado)

Capitão Jinan Seton — Falcão dos Mares (aposentado)

Wyn Yale — Corvo (aposentado)

no

A Sua Némesis

Lady Justiça, panfletária
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PARTE I

A Donzela
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PRÓLOGO

O Perigo

Abril de 1816 
Fellsbourne, propriedade do Marquês de Doreé 
Kent, Inglaterra 

D os 12 homens presentes na sala, era ele o único para quem  
ela não deveria olhar fixamente. Não era um lorde. Nem her- 
deiro de uma fortuna. Nem descendente de uma linhagem 

impressionante ou um favorito do príncipe. Na realidade, ele nem sequer 
era um cavalheiro.

Contudo, não conseguia desviar o olhar.
Não teria importância; um recanto oculto era um sítio excelente de 

onde uma jovem dama podia espiar uma festa ousada. Até que outra 
pessoa o descobrisse.

A menos que essa outra pessoa fosse a outra pessoa certa.
Já era a quarta noite e ninguém reparara nela a espreitar de uma 

porta, a que mal se poderia chamar porta, no canto do salão de baile. 
Aqueles corredores tinham sido criados numa anterior era de rebelião  
e há muito que todos se haviam esquecido da sua existência.

Exceto ela.
E agora ele.
Um misto de familiaridade e perigo dominava-lhe a largura dos 

ombros e a luz das velas que lhe incendiava o olhar enquanto a obser-
vava. Ainda assim, não recuou para o corredor escuro nem fugiu. Não 
tinha medo de que ele a conhecesse. Como nas mulheres que tinham 
sido de facto convidadas para a festa, a sua máscara ocultava-lhe a parte 
superior do rosto. De qualquer forma, não conhecia ninguém na so- 
ciedade. O pai ainda não a levara para Londres, limitara-se a deixá-la  
ali, em Fellsbourne, onde imaginava que estivesse em segurança,  
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na companhia da família do seu querido amigo. Onde, na verdade, 
sempre estivera em segurança. Provocada, troçada, tratada como uma 
irritante irmã mais nova e muito descuidadamente reconhecida. Mas 
em segurança.

Até agora.
Sem desviar o olhar dela, o desconhecido levantou-se da cadeira com  

uma elegância predadora. Deslocava-se como um caçador, esbelto, pode- 
roso e alerta. Não inteiramente humano. Mesmo descontraído observara 
os outros, desinteressado das seduções amorosas dos outros homens 
e das mulheres ali presentes para lhes fazerem companhia e, não obs-
tante, de olhar arguto. Observava, como um príncipe elfo a analisar 
seres mortais.

Ao longo de quatro noites, ela interrogara-se: se fosse uma daque-
las mulheres, interessar-se-ia ele por ela? Procuraria ele a sua atenção? 
Tocar-lhe-ia como os outros homens tocavam aquelas mulheres — como 
ela ansiava por ser tocada, abraçada, elogiada por ser especial, bondosa, 
bela?

Era perversa até à medula.
Perversa por querer que um estranho reparasse nela. Perversa por 

saborear a excitação no seu ventre, quando ele caminhou
direito
a
ela. 
Em circunstâncias normais, a sua língua era bastante ágil. Mas 

nunca, nos seus mais excessivos comportamentos, as circunstâncias 
normais haviam incluído um homem com olhos como os dele — ver-
des, límpidos e cintilantes, luar caído sobre as águas de uma nascente 
na floresta. Talvez ele não fosse inteiramente humano. Não estava na 
Escócia. Mas a Inglaterra também tinha a sua quota-parte de seres 
míticos. 

Quando ele parou, perversamente, a pouco mais de meio metro dela, 
a sua língua falhou. 

— Estava a olhar fixamente para mim — disse ele, numa voz que 
soava a brandy aquecido à lareira, rica, profunda.

— Estava a olhar fixamente para mim. — O timbre baixo da sua 
própria voz sobressaltou-a. 

— Um de nós deve ter começado.
— Talvez fosse espontaneamente mútuo. Ou foi uma coincidência, 

e ambos imaginámos que o outro começou. 
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— Nesse caso, que mortificante para ambos. — Uma sugestão de 
sorriso surgiu-lhe no canto da boca, que era bela. Bela. Nunca antes 
pensara nas bocas dos homens. Nunca sequer reparara nelas. Agora 
reparara, o que lhe provocava coisas estranhas nas entranhas. 

— Ou afortunado — ousou ela dizer.
Sorria abertamente, mostrando os dentes grandes. Mas não se im- 

portou. Um jovem sorria-lhe, um jovem com a pele queimada pelo sol e 
barba cortada a direito e mal aparada em redor da boca, como um pirata 
demasiado ocupado a saquear para se preocupar em fazer a barba um 
dia ou dois. Não muito místico, na verdade. Tinha o cabelo da cor de ouro 
velho, encaracolado à volta do colarinho e penteado para trás, deixando 
a testa ousadamente descoberta. Um sabre militar pendia-lhe ao longo 
da coxa, comprido e protegido numa bainha de cabedal. O punho da 
arma cintilava.

Contemplava os lábios dela, por isso contemplou os dele. Arrepios 
de excitação subiram-lhe pela cintura. 

Beijos.
Os lábios dele faziam-na pensar em beijos. Querer beijos. Beijos na 

boca. Beijos no pescoço como os que as mulheres fáceis recebiam de 
outros homens. Beijos onde ele quisesse dar-lhos. 

Perversa, perversa, perversa.
— Dance comigo — pediu ele.
Ela lançou um olhar para o salão de baile. Todas as mulheres usavam  

disfarces, escassos, transparentes, que lhes escorregavam pelos ombros 
sob os dedos ousados dos cavalheiros. Jack organizara um baile de más-
caras para os amigos e para aquelas mulheres. Mulheres que ela não 
devia invejar. 

Não devia estar ali. Devia estar na casa da viúva, a cerca de 400 metros 
de distância, onde Eliza bebera uísque ao jantar e agora ressonava confor- 
tavelmente junto à lareira da sala. 

— Não posso dançar esta noite — disse ela, com maior pesar do 
que nunca.

— Não pode? Ou não quer dançar comigo? 
Modelava as palavras de forma decadente com a língua, como se as 

sílabas tivessem nascido para lhe beijar os lábios e provocá-la com o que 
ela não poderia ter. 

— Se pudesse, só o faria consigo.
Ele pareceu estudar o rosto dela: os olhos demasiado grandes, o nariz  

demasiado pequeno, a boca demasiado larga, a testa demasiado manchada  
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e as bochechas demasiado redondas. Ela conhecia as suas imperfeições 
e, contudo, ele parecia gostar de as estudar. 

— Como se chama?
— Não tenho nome. — Pelo menos um nome que pudesse dizer  

a um desconhecido com olhos de elfo e barba de pirata.
Ele sorriu, e foi uma tão simples revelação de prazer que o coração 

lhe bateu forte no peito.
— Chamar-lhe-ei Bela — disse ele, e depois franziu o sobrolho.  

— Mas já ouviu isto antes.
— Nesse caso, calculo que tenha de lhe chamar Monstro — repli-

cou ela. 
Gostou da tensão do formigueiro que o simples sorriso dele lhe 

provocara no ventre. 
— Pelo que estou a pensar agora, acho que devia — disse ele, muito 

sério.
— O que está a pensar agora?
— Que os seus lábios são uma perfeição. — Ela não conseguiu con-

trolar esses lábios: estremeceram, sorriram, desconfiaram. — Outros 
homens já lhe disseram o mesmo.

Nunca ninguém lhe olhara para a boca, exceto para lhe baterem 
quando pronunciava mal as palavras.

— Porque se importa com o que outros homens me disseram?
— Porque desejo ser o primeiro, o mais eloquente e original. Mas 

não posso ser. E por isso falho antes de a batalha ter começado. 
— Batalha?
— Pela sua atenção.
— Tem a minha atenção. Inteiramente. Isso parece-me óbvio. — Ela  

tentou não sorrir. — Mas talvez o senhor seja obtuso.
— Indiscutivelmente — murmurou ele e, subitamente, pareceu mais 

próximo, mais alto, maior. Ela conseguia cheirá-lo, um cheiro a couro 
aquecido pelo sol e a bergamota que, se ela estendesse a mão, podia 
agarrar e engolir.

— Gostaria de beijá-la — disse ele. 
A explosão de excitação no ventre deixou-a sem fôlego.
— Tenho de ir — murmurou.
Mas não foi. Tudo aquilo era errado, perverso, desleal de muitas  

formas. Mas os seus pés recusavam obedecer-lhe. Queria ficar. Queria 
respirá-lo, respirá-lo profundamente e cada vez mais. 

Os olhos dele cintilaram à luz das velas. 
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— Não foi convidada para esta festa. Pois não?
— Não.
— É criada nesta casa?
A sua língua esteve prestes a declarar «Sim» e a deixá-lo continuar  

a mirar a sua boca e a dizer coisas escandalosas. Mas qualquer coisa nos 
olhos dele a avisou de que saberia se lhe mentisse.

— Tenho de ir. 
Desta vez foi, voltando a mergulhar na escuridão. Rapidamente, 

percorreu o estreito corredor, com os sapatinhos finos a tocarem em 
silêncio o soalho de madeira, contando os passos na escuridão total até 
à saída. Tinha-se escondido muitas vezes de Jack, Arthur e Ben naque-
las paredes, espiando-os, ansiando por estar do outro lado, ansiando por 
ser bem-vinda às suas brincadeiras. Muitas vezes trepara para recantos 
sombrios para estar perto deles sem revelar a sua presença. Sempre 
que a descobriam, fugiam. Os rapazes são sempre rapazes, dissera a 
sua ama, ao que ela respondera que, se assim fosse, então os rapazes 
magoavam.

As botas do desconhecido soaram atrás dela no corredor. 
— Não vá. Suplico-lhe — disse ele para a escuridão. 
Ela obedeceu e ele chegou junto dela num instante. 
— O que esperava conseguir entrando naquela sala? — perguntou 

ele, parecendo estar perto. Ouvia-se o som dos seus ombros a roçar  
as paredes, como se o seu corpo enchesse todos os espaços vazios no 
corredor e dentro dela. 

Virou a cabeça de repente. 
— Queria ver. Eu... — Não podia mentir, mas sabia que seria com-

pletamente tonta se revelasse algo a respeito de si mesma. — Não pre-
ciso de lhe dizer.

— Foi impedida de assistir — disse ele com toda a segurança.  
— Não admira. 

— Não admira?
— Esta noite, os lobos rondam este lugar. A menina é um cordeiro.
Não se sentia um cordeiro. Sentia-se uma Jezebel. 
— Dificilmente. Acabo de fazer 18 anos — replicou ela. 
— Ah! Uma verdadeira idosa.
Ela gostou da provocação. Gostou que ele desejasse troçá-la, que ele 

tivesse vindo atrás dela e que agora estivesse tão perto. 
— A sua língua é deliciosamente nobre, cavalheiro. Desfaço-me em 

gratidão. 
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O ar pareceu mudar, descontrair-se.
— Não consigo vê-la. — A voz dele, quente como brandy, era agora 

mais suave. — Acabou de fazer uma vénia?
— Evidentemente. Esse elogio mereceu-a.
— Elogio?
Ela riu-se. 
— Chamou-me «idosa».
— Chamei?
— Na verdade, chamou.
— Não. Não podia ter chamado. Deve ter sido o outro sujeito que 

estava naquela fenda escura connosco. Que grosseiro. Mas não se preo-
cupe. Vou despachá-lo quando terminarmos a nossa conversa aqui.

— Quando terminarmos? — Ainda não.
— Porque parou quando, há pouco, lhe pedi para parar?
— Não pediu. Suplicou. Tive pena de si.
A tensão voltou abruptamente, e o ar zumbia com uma intensidade 

delirante.
— Sabe que pode estar em perigo por minha causa? — disse ele, 

pelo menos vários tons abaixo. 
— Se eu estivesse em perigo por sua causa, não estaria agora a pôr-

-me em perigo em vez de me prevenir sobre ele?
Parecia ainda mais próximo — o seu calor e o seu cheiro, os seus 

olhos que não podiam vê-la, e a sua boca onde ela queria beber beijos. 
— Talvez ainda venha a pô-la em perigo. 
Falou com uma aspereza que lhe fez vibrar as entranhas. 
— Não o fará — disse ela, agarrando as saias.
— Como sabe?
— Porque quero que o faça. E não podia ter a sorte de, por uma vez, 

ver tal desejo realizado. 
— Jovens como a menina… — Ele pareceu hesitar. — Jovens que 

brincam com o perigo magoam-se.
— E se eu não estiver a brincar? — Mal conseguia respirar.
Ele não disse nada e o silêncio envolveu-a. 
— O que andará a menina a fazer? — acabou por dizer. — Espiava 

o salão de baile?
— Sim.
— Quem era o felizardo?
— E se eu só quisesse dar uma espreitadela pela frincha da porta? 

— A primeira noite. Na primeira noite tinha sido meramente curiosa. 
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— E se eu estivesse estado a observar tudo, cada vez mais desiludida e 
aborrecida, prestes a desistir da minha vigília a favor do livro que tenho 
na minha mesa de cabeceira?

— Aborrecida?
— Nunca ter visto libertinagem não significa que não saiba algo 

sobre o assunto. 
Ele não precisava de saber que, na primeira noite, ficara um pouco 

agoniada ao observar a festa de Jack, ansiosa por regressar à casa da 
viúva e à companhia familiar de Eliza.

Ouviu-o soltar uma gargalhada.
— Nesse caso, jovem entediada, o que a impediu de usufruir da 

superior sedução do seu livro?
— Vi-o. 
E sentira dentro de si coisas que até então nunca imaginara vir a 

sentir. 
Perversas.
Imorais.
— Agora vou beijá-la — disse ele, com alguma insistência. — E dia-

bos me levem por isso.
— Porquê? É pecado beijar uma mulher?
— Uma mulher, geralmente não. Uma jovem como a menina, sim. 
— Nesse caso, finja que sou apenas uma mulher esta noite — pediu, 

enfrentando a situação.
— E amanhã?
— Amanhã... — Pôs-se em bicos de pés, ergueu o queixo e apoiou-

-se no calor dele. Aproveitaria aquele delírio apenas por um instante, 
um momento proibido que parecia ser a coisa mais honesta que já 
fizera. — Reze por nós os dois.

Pensou que ele a beijaria. Alguns homens tinham avançado dire-
tamente para as mulheres fáceis e beijavam-nas nos lábios sem sequer 
pedirem. Pelo contrário, ela sentiu um breve roçar do braço dele contra 
o seu, o calor da mão dele momentaneamente próximo do seu rosto.

Depois um aperto de dor, e sacudiu a cabeça para a frente.
— Ai! 
A meia-máscara caiu-lhe e ficou nua, com o rosto totalmente reve-

lado. Mas, na escuridão, decerto não conseguia vê-la.
— Perdoe-me — disse ele, num tom não particularmente contrito.
— Puxou-me o cabelo. — Sentia-se invadida de felicidade. — Podia 

ter pedido, sabe?
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— Precisa disso outra vez?
— Da máscara ou do meu cabelo?
— Se fosse minha, comprava-lhe travessões incrustados de diaman- 

tes para enfeitar o cabelo. 
As palavras eram uma carícia. 
— Tem dinheiro para diamantes?
— Hum... Não.
— Travessões?
— Não.
— Flores silvestres, então.
— Flores silvestres?
— Enfeite o meu cabelo com flores silvestres e dançarei para si no 

prado. Como uma fada donzela. — Com o seu príncipe. — Gostaria?
— Bastante, penso. 
Ouviu-o respirar fundo. Nunca antes ouvira a respiração de outra 

pessoa daquele modo, na escuridão, tão intensamente porque não con-
seguia ver. Era deliciosamente íntimo. 

— Penso que agora gostaria de ficar um instante nessa cena imagi-
nária no prado — disse ele.

— Gostaria?
— Mas preciso de mais pormenores. Por exemplo, o que vai vestir 

para essa atuação?
— Não será uma atuação, mas uma celebração da liberdade.
— Liberdade de quê?
— De tudo. — Da solidão. — Portanto, provavelmente vestirei uma 

coisa chocante e imodesta. Branco. Transparente. Atrevo-me a dizer que 
conhece esse género de coisas.

— Estou a começar a compreender até que ponto a cena no salão de 
baile a aborreceu. Quem é a menina?

Ela tinha ido longe demais. Sabia-o. Deleitava-se por saber.
— Apenas uma jovem, como o senhor disse. — Tentou parecer con-

fiante. — Uma jovem que quer que o seu primeiro beijo seja consigo. 
— Tenho muito prazer em ser-lhe agradável.
Mas, mesmo assim, não a beijou. Pelo contrário, fechou a mão 

sobre o seu ombro e ela inspirou bruscamente. O toque dele era quente 
e forte através do tecido do vestido. Depois, a ponta de um único dedo 
avançou lentamente para o vale na base da sua garganta. Percorreu-a 
um arrepio.

— Oh. 
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Gemeu, desejando mais do seu toque, num fundo poço de carência 
que mal reconhecia.

— Diga-me para parar — disse ele, como o ribombar de uma 
tempestade. 

— Nunca nenhum homem… nunca fui tocada. — Revelava-se, a ino- 
cente ingénua que podia ser facilmente seduzida. Mas era demasiado 
tarde. Com algumas palavras e uma única carícia, já ele a seduzira. Era a  
maior libertina à face da terra. — Não posso acreditar que isto esteja  
a acontecer-me — sussurrou.

— Nesse caso estamos unidos na descrença.
Ele estava próximo, tão próximo.
Os lábios dele roçaram nos dela e o céu desceu. Segiu-se a aurora, 

choveram estrelas. Dos lábios aos joelhos, ela despertou numa explosão 
de excitação e assombro.

— Bendito céu — disse ela em voz rouca, agarrando-se a ele na 
escuridão. 

Os lábios dele eram suaves, os braços fortes quando ela os apertou 
com os dedos — masculinos, estranhos e excitantes. E, logo a seguir, 
só queria mais. Mais lábios suaves e braços fortes, mais das suas respi-
rações misturadas, mais de um homem jovem nas suas mãos e na sua 
boca. Este homem, cuja mão se apoiava em concha no seu rosto e que 
exigia a sua boca contra a dele, cujos lábios eram cada vez mais firmes 
e sabiam bem. Tinham sabor. Nunca soubera que um homem tinha um 
sabor. Ou texturas: macio e firme, áspero e suave ao mesmo tempo. 
Nunca conhecera a carícia da respiração de outra pessoa na sua face.

Ela andava a perder muita coisa.
Subindo-lhe pelos braços, maravilhosamente musculados, os seus 

dedos fecharam-se à volta dos ombros dele. Tão pouco familiar o macio 
casaco de lã contra as suas mãos, tão estranhas as pontas dos dedos 
dele, que lhe acariciavam a orla do cabelo, tudo tão surpreendente, deli-
cioso e inebriante — e ela queria mais.  

Comprimiu fortemente os lábios contra os dele, mas não era sufi-
ciente. Ainda queria mais, muito mais. Faltava qualquer coisa… Alguma 
coisa seria melhor se…

Abriu a boca. 
E sentiu tudo. E compreendeu por que razão os homens e as mulhe-

res fáceis que estavam na festa se abraçavam daquela maneira — por-
que não havia nada melhor do que isto — e por que razão ela nunca, 
nunca estaria satisfeita. 
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Emitiu sons, ruídos vindos da sua garganta, sem querer, que irrom-
piam na respiração que ele lhe roubava com os seus beijos. Não pare- 
cia importar-se. As mãos dele envolveram-lhe o rosto e puxou-a para 
si. Ela pôs-se em bicos de pés e as suas bocas uniram-se, dando e rece-
bendo, combinando-se e fundindo-se e a cada momento mais escal-
dantes. Todo o seu corpo ardia, na garganta e nas coxas e em todo o 
lado. A potência dos braços dele sob as palmas das suas mãos tornava-a 
selvagem por dentro. Seria capaz de o comer, de o saborear e procurar 
daquela forma, cada vez mais profundamente a cada respiração, mais 
desesperada por ter, por possuir. Possuí-lo todo. Sentiu que a ponta da 
língua dele lhe tocava a orla dos lábios e gemeu alto. 

— Diga-me para parar — disse ele em voz rouca. — Afaste-me, 
empurre-me.

— Não posso. — Os lábios dela procuraram mais uma vez os dele, 
exigindo os seus beijos. — Tem de se afastar por si. Porque verifico que 
não posso obrigá-lo a ir embora.

Ele não se afastou. Segurou-a nas suas mãos e o universo passou a  
ser ele — a sua boca, o seu calor, a sua língua que lhe acariciava os lábios,  
os dentes, a língua. Gemeu, agarrou-lhe os ombros e deixou-o entrar nela.

E de repente estavam separados, ele afastava-a e ela estava sozinha 
na escuridão, com os lábios húmidos, a respiração frenética e as mãos 
vazias.

— Tenho de me ir embora — disse ele em tom firme.
— Eu sei — exclamou ela. — Eu sei. Vai…?
— Vou…? — Parecia estranhamente sufocado.
— Vai lamentar?
— Tê-la beijado?
— Deixar-me? — perguntou ela, com algum desespero.
— Sim. Portanto, talvez seja melhor ser você a ir-se embora.
— Se está a sugerir isso porque acredita que não lamentarei partir 

tanto como você, está enganado, senhor. 
Ouviu-o mexer-se e o som da sua respiração tensa.
— Já estamos a ter o nosso primeiro desentendimento — disse 

ele. — É um mau sinal, sabe. É evidente que estamos amaldiçoados 
desde o primeiro instante. Provavelmente o melhor será acabar tudo 
imediatamente.

Ela riu-se.
— Está bem. Embora eu pensasse que podíamos permitir-nos a isto 

mais dez segundos.
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— A isto?
— A isto.
— A isto? Aqui de pé, às cegas? Sem nos tocarmos? Eu não sobrevi-

veria mais dez segundos.
Parecia ter a certeza.
— Como sabe?
— Tenho a sapiência da idade e a experiência para me orientarem.
Oh. Oh.
— Experiência — murmurou ela, enquanto o júbilo se escapulia. 

— Com mulheres, calculo. — Claro. Ela era incomensuravelmente tola.
— Digo-lhe agora — disse ele, numa voz diferente —, com total 

honestidade e toda a sinceridade, sem qualquer esperança neste mo- 
mento para além de ser ouvido: nesta escuridão total, o seu rosto está 
mais claramente gravado na minha memória do que o de todas as 
outras mulheres que conheci.

Ele também era incomensuravelmente tolo, ao que parecia. E perfeito. 
— Metade do meu rosto. — Ela sorriu.
— Reconheço. — A voz dele devolveu-lhe o sorriso. — E os seus olhos. 
Ela mordeu o lábio. Parecia dorido. 
— Não pode ser verdade que veja o meu rosto e o de mais ninguém.
— Digo-lhe que é a pura verdade.
Um ínfimo raio de esperança iluminou-a. 
— A sério?
— Vá — vociferou ele, como o monstro que ela lhe tinha chamado. 

— Agora. Vá.
Tinha de ir. Pensou que talvez ele estivesse a tentar ser bom. A ten-

tar impedi-los de voltarem a beijar-se. De se beijarem mais. De se bei-
jarem demasiado.

Ela nunca quereria ir.
— Muito bem. — Apoiando-se nos dois lados da parede, recuou.  

— Boa noite, senhor.
Depois teve de virar as costas, porque a dor dentro de si já não era 

agradável. 
Na escuridão, ele encontrou-lhe o pulso. Agarrou-o, ergueu-o, beijou-o.
Ela suspirou.
Beijou-lhe a palma da mão, as pontas dos dedos e ela não conseguia  

respirar, e mal conseguia manter-se de pé, pois os seus joelhos eram 
agora de gelatina. Foi dominada por uma sensação amadurecida, quente 
e maravilhosa. 
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Ele abriu a mão, dando-lhe liberdade. Ela obrigou os pés a andar, 
obrigou-se a retirar a mão, arrastando as pontas dos dedos por aquela 
palma calejada até deixar de o sentir.

— Boa noite — disse ele. 
Depois ficou de novo sozinha, caminhando rapidamente pela escuri- 

dão. Sozinha com um segredo, um batimento cardíaco dolorosamente 
rápido, e uma nova dor de isolamento na garganta e no peito que, em 
todos os seus 18 anos de solidão, nunca imaginara que fosse possível. 

Avançando silenciosamente pela sombra, saiu da casa grande e per- 
correu os cerca de 400 metros pelo caminho arborizado até à casa da 
viúva. A lua brilhava e ela sentia os lábios especialmente suaves. Sabia 
que devia sentir-se culpada, mas não sentia.

Mais tarde, na cama, o sono não chegou com facilidade. Ele estava 
lá agora, na casa grande. Ela conhecia cada quarto de Fellsbourne. Podia 
encontrá-lo esta noite. Ir ter com ele. Se ousasse.

E fazer o quê? Ela não era assim. Era muitas coisas horríveis. Mas 
não era assim. 

De qualquer forma, não tinha realmente a certeza do que envolvia 
ser assim.

Quando amanheceu, levantou-se antes da aurora, de olhos conges-
tionados e fraca. Armada com o seu arco, selou Elfhame e seguiu para o 
bosque. Eliza queria lebre guisada e havia uma grande abundância des-
tes animais na orla dos bosques. Conhecia bem os hábitos dos homens 
que participavam nas festas de Jack. Ninguém sairia da casa grande 
antes do meio-dia. Não seria descoberta hoje.

Quando chegou ao bosque, desmontou e prendeu o seu cavalo a uma  
árvore. Por entre o nevoeiro que se erguia da terra em nuvens suaves, 
não tardou a localizar a sua presa. Perto das árvores, banqueteava-se 
com trevos. Parou e ficou a observá-la. 

Criatura inocente. Não fazia ideia de que podia ser comida ao jantar.
Retirando uma seta da aljava que trazia às costas e pondo-se em po- 

sição num silêncio nascido de anos de prática, ergueu o arco e encaixou 
a flecha. Fixando o alvo, puxou para trás a corda do arco.

Um graveto estalou por perto. As orelhas da lebre levantaram-se e,  
abruptamente, enfiou-se debaixo da vegetação. Ela saltou para a frente,  
mas era tarde demais. Criaturinha sensata afinal, reconhecera o perigo 
e reagira prontamente.

Soprando de frustração, virou-se para o destruidor da sua caçada.  
E todas as partículas privadas de sono do seu corpo voltaram à vida.
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Na madrugada enevoada, ele parecia ainda mais um príncipe dos 
elfos do que à luz das velas, com os seus olhos prateados e fixos nela com  
grande intensidade. Não um mero príncipe. Um guerreiro. Vestia o mesmo  
casaco que na véspera, agora um pouco amarrotado, e o cabelo cor de 
ouro estava despenteado. A espada que trazia parecia tão temível, e a sua  
postura tão poderosa e segura, que parecia simultaneamente o homem 
mais comum e o mais extraordinário deus.

— Não eras um sonho — disse ele, ridiculamente, maravilhosamente.
— Eu não sou um sonho — replicou ela, sorrindo, e compreendeu 

que fingir agora que não estava em perigo seria a coisa mais simples do 
mundo.
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CAPÍTULO 1

O Exílio Campestre

 
 
22 de fevereiro de 1822

Pardal,

Há muitas semanas que nada sei de ti. Dá-me notícias.

Peregrino

A

28 de fevereiro de 1822

Querido Peregrino,

Como toda a alta sociedade sabe, perdi o meu Verdadeiro Amor 
(ou antes, o meu Segundo Verdadeiro amor, mas quem está a con-
tar?) para outra dama (a quem adoro, o que é inegavelmente mara-
vilhoso) e pelo (suposto) desgosto exilei-me no Norte para evitar 
todas as notícias da felicidade alheia (embora saiba que, de qualquer 
forma, partiram no mês passado para as Índias Ocidentais, de onde 
só regressarão dentro de um ano). Por isso, como vês, estou muito 
ocupada no meu exílio campestre e não tenho tempo de te escrever 
longas missivas.

De qualquer forma, tenho a certeza de que te divertirias, como 
sempre, a trocar correspondência com Lady Justiça. Sei que o seu 
atual projeto para Melhorar a Grã-Bretanha é pressionar os Membros 
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do Parlamento para que as mulheres casadas tenham direitos legais 
e autonomia financeira dos maridos. Aplaudo-a. Como tens assento 
na Câmara dos Lordes, devias pensar em ajudá-la em vez de a hos-
tilizar. O que farias se Madame La Justice deixasse de escrever pan-
fletos que condenam o nosso clube e já não tivesses desculpas para 
trocar farpas com ela? Creio que deixarias simplesmente de existir.

Esperando que esse dia nunca chegue,
Sempre tua
Pardal
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CAPÍTULO 2

O Espadachim

Março de 1822
Estalagem Sheep Heid
Duddingston, perto de Edimburgo, Escócia

F rederick Evan Chevalier de Saint-André Sterling dominava a 
espada, a bebida e as mulheres com igual habilidade. Ao con-
trário de qualquer outro homem que a menina Annie Favor 

tivesse desfrutado nos seus 19 anos, ele conseguia-o simultaneamente.
Apreciadora de armas no quarto de dormir, Annie recebeu bem a es- 

pada que pendia à cintura de Saint, quando este a lançou sobre a cama 
num remoinho de saias e gargalhadas e se lançou ao trabalho. Afinal, 
não era todos os dias que um homem com ombros como um alazão de 
cavalaria e olhos tão verdes como as esmeraldas da rainha entrava na 
Estalagem Sheep Heid, na pequena aldeia de Duddingston. 

— Meu senhor — suspirou ela algum tempo depois, quando ele se 
afastou dela e se sentou na beira da cama para compor as calças sobre o 
traseiro firme. — Podemos repetir... e repetir? — perguntou satisfeita, 
vendo-o calçar as botas.

Os músculos esguios das costas e dos braços agitavam-se sob uma 
camada de transpiração. Annie não conseguia ver agora a cicatriz que 
se estendia sobre metade do peito e da cintura dele. Mas sabia que exis-
tia, e provocava-lhe deliciosos arrepios. Passou os dedos por um braço 
incrivelmente firme, enquanto ele vestia a camisa.

— Quero poder dizer ao meu pai tudo isto no próximo sábado — disse 
ela. — Logo depois da prédica contra os males da fornicação.

Voltando lentamente o rosto para ela, fitou-a com os seus olhos cor 
de esmeralda, que cintilavam como um rio ao sol. Annie sentiu a boca 
seca.
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— Nunca vi olhos assim — murmurou. — Será o senhor um demó-
nio que me vem roubar a alma?

A boca, que momentos antes a fizera gritar de prazer, esboçava 
agora um sorriso demoníaco.

— Minha doce Annie. O teu pai pertence ao clero?
Deitando-se na almofada, Annie sorriu. Esta era a sua parte favorita.
— É o vigário de Duddingston Kirk — baixou os olhos. — Tenho 

vergonha de dizer, mas é um pouco violento. Expulsou o último homem 
que apanhou comigo e chicoteou-o pela rua fora. Como não encontrou 
a bengala, serviu-se do chicote da carruagem.

Por momentos, ele fitou-a com aqueles olhos de intensidade pouco 
natural. Depois lançou a cabeça para trás e riu-se.

Annie não sabia o que fazer. Nunca nenhum homem se rira.
Deixou os seus dedos escorregarem da cintura dele para a espada 

que lhe pendia da anca e acariciou o punho.
— Já alguma vez usou isto numa mulher?
Ele parou de rir. Com a rapidez de um raio, libertou a lâmina da 

bainha e colocou-lha sobre a garganta. Pesada e fria, sobre a carne dela. 
Annie tentou gritar, mas faltou-lhe o alento.

— Ainda não, Annie, minha menina. — A voz dele era profunda, 
rouca, como quando estivera dentro dela. Inclinou-se e as palavras se- 
guintes pronunciou-as sobre os lábios que ela entreabria, ofegante.  
— Nunca me senti devidamente tentado.

Quando saiu do quarto, deixou uma moeda de ouro sobre a mesa,  
o que provocou um impropério na boca dela.

— Rápido em tudo, mas com as damas, sempre um cavalheiro — 
disse em voz arrastada um homem de cabelo escuro e encaracolado  
e olhos cor de cerveja, da cadeira do bar em que Saint o tinha deixado. 
— E isso apesar de teres bebido. Envergonhas-nos a todos, primo. 

Saint instalou-se numa cadeira, mas não pegou no copo. As carícias 
entusiasmadas da jovem não lhe haviam preenchido o buraco gelado 
das entranhas. Mais uísque também não resultaria. O irmão, Torquil, 
dizia sempre que ele devia ter uma esponja escondida, ou em alterna-
tiva, que deitava o conteúdo do copo para debaixo da mesa sem que 
alguém reparasse.

Tor talvez tivesse razão acerca da esponja, pois, por muito que 
tivesse bebido estes dois dias, desde que tinham atravessado a fronteira 
para a Escócia — dois meses após o irmão ter morrido — não estava 
embriagado.
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Porém, o seu inestimável primo Dylan, Lorde Michaels, estava.
— Aquela serigaita ruiva lá em cima não é a criada do bar — disse 

Saint. — É a descendente do vigário desta aldeia. — Que praticava o 
jogo: Quão marota posso ser até que o meu paizinho corra o meu amante 
com um pau? Os jogos que as mulheres praticavam nunca deixavam de 
o espantar.

Dylan deteve o copo já a caminho da boca.
— Valha-me Deus, Saint. Não me digas que te meteste na cama com 

a filha do pregador? E durante uma hora, ainda por cima! Pelo fogo do 
inferno, vai arrastar-te até ao altar.

— Atrevo-me a dizer que, neste caso, uma hora ou um minuto seriam 
o mesmo para ele.

Dylan olhou para os outros clientes da taberna, de olhos toldados 
pela bebida, e disse em voz baixa:

— És um patinho à espera que te deem um tiro. Queres ficar alge-
mado a uma pileca escocesa? — Tentou pôr-se de pé, mas vacilou.  
— O Tor já se teria posto a andar ao ouvir o segredo dessa rameira.

— Vá lá, uma hora atrás não pensaste que fosse uma rameira, quando 
achavas que ela trabalhava aqui.

Dylan assentiu.
— É verdade, mas a modéstia de uma dama... — Acenou com a mão. 

— Os apetites fortes não são próprios de uma senhora. O Tor identifi-
cava uma meretriz a léguas de distância.

Saint sentou-se mais à vontade no couro acolchoado e levantou o copo.
— Ao meu irmão, o mais esperto filho da mãe que este mundo co- 

nheceu.
— Nada disso — respondeu Dylan em voz arrastada, enquanto 

caía na cadeira, esquecendo-se aparentemente de todos os perigos que 
poderiam vir dos irados homens do clero. — Não brindo a esse liber-
tino. Prefiro fazê-lo ao meu primo Saint, o melhor filho de um merca-
dor deste lado do Atlântico. Deste e do outro. — Emborcou o resto da 
bebida e bateu com o copo na mesa, para, logo a seguir, espreitar a carta 
que ali tinha. — O Read quer um precetor para o seu pupilo — disse 
de repente.

Saint sentiu-se invadido por um lento calor.
— O Read?
— O duque. Tem um sobrinho ou neto, ou qualquer coisa assim.  

Um favor a Blackwell, sabes. Ou melhor, não... Blackwood, é que é. 
Maldito uísque.
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Não valia a pena tentar entender o que Dylan dizia quando estava 
embriagado. Mas aquilo merecia um esclarecimento.

— O Duque de Read? — Cuidadosamente, como se fosse a diretiva 
de um general, Saint pegou na folha de papel finamente prensado entre 
o polegar e o indicador.

— «O meu tio, atualmente a residir no Castelo de Read...» — leu 
em voz alta e depois para si. Quando terminou olhou para o primo. — O que  
é isto?

— É a razão por que estamos aqui, primo — exclamou Dylan.
— Fizeste-me acreditar que havia uma jovem em Edimburgo — disse 

Saint, talvez demasiado languidamente. — Uma jovem que desejavas  
cortejar. Uma jovem cuja família não a levava para a escandalosa Londres  
por ser de confissão puritana. Uma jovem que te prometera a mão em 
segredo e com quem desejavas casar.

Dylan suspirou.
— Uma pérola de menina.
Saint pousou a carta na mesa.
— É um favor — disse o primo. — Uma dívida de honra. Joguei às  

cartas com o Blackwood há anos. E perdi. Esvaziei a arcas para lhe pagar, 
mas não foi o suficiente. Disse que um dia o compensaria.

— Presumo que ainda não o tenhas feito.
— Não podia. Não posso.
As propriedades de Dylan eram inalienáveis, as terras estavam vin- 

culadas, mas pouco produziam; nunca tinha dinheiro para gastar. Tor 
fora o melhor deles a ganhar muito dinheiro, porque o conseguira 
ilegalmente.

— O Blackwood diz que o velho duque precisa de um precetor 
para o pupilo. — Os caracóis de Dylan caíram-lhe para a testa. — Não 
posso recusar.

— Um precetor? Quão terrível é esse rapaz, para um duque não 
conseguir manter um precetor a sério empregado? Por amor de Deus, 
Dylan, és um barão, não um professor de meninos.

— Não se trata de contas ou de francês, mas de esgrima. O rapaz 
tem rudimentos. Precisa de técnica. Uns meses e mais nada. Pouco 
tempo. — Saint franziu a testa. Contas ou esgrima, aquilo não batia 
certo.

— Dylan?
O primo olhou-o com uma expressão melancólica, que com o seu 

casaco cor de alfazema lhe dava um certo ar cómico.
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— Bem, claro que ele não me quer a mim.
Anos antes, quando Saint correra por entre balas nos campos de 

batalha, Dylan divertira-se a enviar-lhe cartas de todas as propriedades 
rurais de Inglaterra. Pelos vistos, o jovem Lorde Michaels era conside-
rado um dos melhores espadachins da terra, solicitado para as festas 
em todas as casas pela sua agilidade com a espada e presença encanta-
dora. Pela primeira vez nas suas vidas, desde aquele dia nos canaviais, 
quando Saint encontrara a antiga espada na terra, todos pensavam que 
Dylan era o melhor.

— Pediu para seres tu — afirmou Dylan.
Saint agarrou lentamente os braços da cadeira. Um momento antes 

estava comodamente sentado nela, como se fosse um trono, tão velha 
que parecia ter vivido naquela taberna desde a Criação. Desfrutara do 
sabor do malte, e do riso e das coxas roliças da menina Annie Favor, até 
ela lhe revelar a intenção de o mandar chicotear. Até gostava da aldeia-
zinha medieval de Duddingston, apesar da nova ameaça do vingativo 
vigário. Desfrutara até agora das pequenas férias na Escócia, durante as 
quais Dylan bebera muito para aliviar o desgosto provocado pela morte 
do homem de quem ambos tanto gostavam, e ele ponderava o seu pró-
ximo passo na vida.

Desde que sepultara o irmão no mar que estava parado. Não tinha 
fundos para criar uma escola de esgrima. Todos os salões de boa repu-
tação em Londres lhe tinham feito ofertas, mas não poderia viver na 
capital. Aquela pequena viagem à Escócia parecera a diversão ideal até 
decidir o que fazer a seguir.

— Porquê eu? — Os seus dedos brincavam no braço da cadeira.  
— Porque não o Faucher ou o Accosi? Estão ambos em Inglaterra.

— O Read quer um inglês. De qualquer forma és melhor do que 
qualquer um deles. E és meu primo, o trineto de um barão, por amor 
de Deus — acrescentou Dylan. — Basta uma gota.

Contudo, uma gota de sangue nobre não bastara seis anos antes.  
E agora o Duque de Read solicitava-o. A ironia seria sublime se não 
fosse desagradável.

— Tencionavas dizer-me a verdade antes de chegarmos ao castelo 
do duque? Ou planeavas simplesmente entregar-me ao mordomo e 
estender a mão para receberes a comissão antes de ires jogar às cartas 
para a sala?

— Não fui eu que decidi que não deixarias o maldito advogado ler 
o testamento do Tor. O patife deve ter-nos deixado uma fortuna. Aposto 
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que nunca mais quererás ensinar na tua vida, assim que aceitares que  
o dinheiro é teu e que podes usá-lo como quiseres.

Nem pensar.
Mas percebeu rapidamente a essência do plano de Dylan.
— E enquanto eu ensino a nobre arte da espada e do sabre a esse jo- 

vem ramo da nobre árvore de Read, tu vais cortejar a pérola que é a menina 
Edwards, enquanto estiveres a residir no castelo de um duque rico.

Dylan sorriu, mostrando estar satisfeito consigo próprio.
— O alojamento ideal para lançar uma campanha, não achas?
— E a certeza do pai dela de que és um pobretanas bêbedo e devasso? 

Vai desaparecer?
— Ele gosta de mim — resmungou Dylan. — Só ainda não sabe. 
— «Uma estadia na Escócia, primo. Um ou dois meses para come-

morarmos a vida dissoluta do Tor». Hum.
— Bem, se tivesse podido fazer isto à maneira antiga, tê-lo-ia obri-

gado a receber-me! Mas ao contrário de outros — disse, apontando para 
Saint e revirando os olhos —, não sou assim tão belo que as meninas 
larguem tudo quando ergo um dedo. Ora que diabo! — De repente ale-
grou-se e empurrou o copo. — Vais ver. Não há melhor patrono do que 
um duque.

Era verdade. Ele queria sair de Inglaterra. A sua reputação e o patro-
cínio de um duque com ligações estrangeiras garantiria que, onde quer 
que fundasse uma escola, esta seria um sucesso. E para conseguir este 
patrocínio teria de viver uns meses no último lugar onde desejaria estar.

Dylan estava enganado. Nem todas as jovens largavam tudo por ele  
quando erguia um dedo. Com algumas raparigas ficara demasiado 
encantado para sequer pedir. Ou melhor, com uma. Apenas uma jovem. 
A jovem em cuja casa seis anos antes teria dado tudo para conseguir 
entrar. A casa para onde fora agora convidado como empregado.

Seria um bom momento para estar embriagado.
Levantou a mão para chamar o taberneiro.
— Se tencionas cortejar uma senhora dentro em breve, tens de ficar 

sóbrio.
— Então vens? Caramba, Saint! Sabia que aceitarias. — O taber-

neiro pousou diante de Dylan um prato com uma empada de carneiro. 
— Vais ver! — disse com a boca cheia. — É exatamente o que precisas 
para ficares bem. Meu Deus, para ficarmos os dois bem. O Tor sentir-
-se-ia orgulhoso.

Se estivesse vivo Tor fartar-se-ia de rir.
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Fora o que fizera seis anos antes. E chamara-lhe tolo — tolo por não 
ter conseguido o que queria antes de saber quem ela era, e tolo por ter 
feito nova tentativa um ano depois.

Mas Torquil Sterling vivera uma vida sem honra. Um batoteiro ma- 
quiavélico que fazia contrabando de escravos, perseguia as mulheres,  
e nunca perdera a oportunidade de celebrar os prazeres da vida enquanto 
manipulava tudo para lucrar.

Saint ainda ouvia as suas gargalhadas quando lhe contara sobre a 
malfadada temporada no Kent, seis anos antes. Agora falecera, e com 
ele a última pessoa que sabia do assunto.

Exceto ela.
Mas ela vivia em Londres. Por isso disse ao primo que aceitaria o 

emprego.

Castelo de Read
Casa do Duque de Read 
Midlothian, Escócia

— Preciso de um marido — declarou Lady Constance Read, atirando- 
-se para o interior aveludado da carruagem do pai. — Imediatamente.

— Ora, ora, essa é uma grande mudança de opinião — disse Eliza 
Josephs do banco em frente, enquanto a carruagem se afastava da 
fábrica de algodão.

— O meu coração nada tem a ver com isso, claro.
Havia muito que não tinha. Bastava-lhe o afeto que sentia por cinco 

homens: quatro deles casados e felizes, e o quinto tão dedicado à secreta 
agência governamental de que fazia parte, que não tinha tempo para mais  
nada. Gostara desses homens como amigos, como irmãos. Mas apenas  
um homem lhe roubara o coração. Um homem que não podia ter. Depois 
disso, a única vez que tentara oferecer de novo o seu coração, cometera 
o maior erro da sua vida.

Não era afortunada nem sensata em relação ao amor. Agora o afeto 
teria de bastar.

— Apressa-te, Rory — ordenou ao cocheiro, e afastou a sua capa 
quando a porta se fechou. — Terá de ser o duque — disse, dirigindo-se 
à dama de companhia enquanto puxava o cabelo das dobras pesadas.

— O duque que é um raptor de donzelas? — Quarenta anos mais  
velha do que Constance, viúva, e uma aficionada de bebidas fermentadas, 
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Eliza inclinou a cabeça frisada. — Está muito aventureira, minha 
querida.

— Não passa de má língua e de boatos. 
Constance prendeu o cabelo na nuca. O campo passava velozmente 

pela janela. O castelo ficava a poucos quilómetros da tecelagem. Ainda 
tinha tempo de dar uma volta a cavalo antes do jantar.

Eliza estendeu-lhe um monte de veludo macio.
— A menina está a basear-se nas suas recordações de Loch Irvine, 

de quando eram pequenos.
— Sim, estou. — E aceitou ansiosamente a roupa.
Durante a sua infância no castelo usara saias apropriadas para mon- 

tar e corpetes com mangas para disparar. Porém, hoje vestia-se com ele- 
gância. Uma dama acabada de chegar de Londres não poderia ir em busca 
de pistas daquele horrível mistério vestida como uma maria-rapaz.

— Os rapazes mudam quando se tornam homens — disse Eliza 
com tristeza.

— Não mudam assim tanto. — O rapaz que conhecera 20 anos 
antes não poderia ter-se transformado num monstro. — Tenho de des-
cobrir o que aconteceu àquelas meninas.

— A tagarelice com os empregados da tecelagem não a ajudará.  
— Havia uma nota de censura na voz da sua dama de companhia.

— Mas já ajudou! Há cerca de uma semana, um homem com mau  
aspeto encomendou-lhes uma dúzia de robes brancos para serem entre- 
gues a Sir Lorian Hughes na casa que acabou de alugar em Edimburgo. 
— Os dedos dela desabotoavam o vestido que usara para tomar chá com 
os aldeãos. — Uma dúzia de robes, Eliza. E com um pormenor espan- 
toso: metade devia ter tamanho para servir a homens e a outra metade 
a mulheres. 

Eliza entrelaçou as mãos semelhantes a pássaros no colo.
— Sir Lorian Hughes não encomendou os robes para uma socie-

dade adoradora do diabo prestes a sacrificar donzelas, minha querida 
— disse com elegância. — Provavelmente está a organizar um baile de 
máscaras.

— Depois veremos. — Ergueu as ancas para tirar o vestido pelas 
pernas. — Tenho de arranjar marido. E depressa.

— Devia ter ficado em Londres. Os candidatos caíam das árvores 
quando a menina passeava no parque.

— Quando saí de Londres ainda não sabia que precisava de um ma- 
rido, claro.
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— Não posso acreditar que esteja disposta a casar com Loch Irvine 
para entrar na sociedade secreta.

— Ora pois, não posso entrar solteira.
— A sua devoção ao subterfúgio é impressionante — afirmou Eliza,  

já num tom superior. — Creio que está a desfrutar deste horrível mis- 
tério.

— Não tenho prazer nas tragédias.
Duas semanas antes abraçara a mãe de Cassandra Finn, sentira os 

pesados soluços da mulher contra o seu seio e reconhecera o desgosto 
dela. Também chorara daquela maneira quando tinha 14 anos e a mãe 
desaparecera. Não pudera salvar a mãe, mas se Cassandra Finn e Maggie  
Poultney ainda estivessem vivas, salvá-las-ia. E se as recordações da mãe 
não fossem suficientes, as suas recentes cicatrizes incentivá-la-iam a 
salvar jovens inocentes do perigo que corriam nas mãos de um vilão 
que se escondia por trás de uma fachada de boa educação.

— Tenho de partir para Edimburgo e começar a investigar.
A pouco mais de três léguas da cidade, era como se o Castelo de 

Read estivesse a três mil.
Eliza apertou os lábios.
— A polícia de Edimburgo...
— Não fez o suficiente, mas eu posso fazer.
Durante cinco anos em Londres, representara na perfeição o papel 

de discreta herdeira de um duque escocês: passeios a cavalo com todo 
o decoro, namoriscos subtis, mexericos espertos, tudo para obter infor-
mações de outros que ajudassem os seus amigos membros do Clube do 
Falcão. Agora faria tudo o que fosse possível, mas, desta vez, sozinha. 
Aqui, entre os montes verdejantes, banhados pela bruma e pela luz do 
sol estava, afinal, habituada à solidão.

Abanando a cabeça, Eliza ajudou-a a envergar a saia larga.
— O seu pai espera-a para o chá. O Dr. Shaw e a Libby chegam hoje.
— E estou desejosa de os ver. Prometo não demorar.
Eliza baixou o queixo.
— A menina vai lá outra vez, não é verdade? 
— Não vou mesmo até lá.
— Constance, não é sensato.
— Ninguém me verá, Eliza.
— Pelo menos deveria ter trazido uma camisa adequada. Esta não 

lhe cobre o decote como deve ser. Não está nada bem. Uma herdeira não 
devia andar pelo campo como a menina anda.
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Constance soltou uma gargalhada.
— Minha querida, agrada-me que te preocupes mais com a minha 

aparência do que com a minha segurança.
— Que menina impertinente.
— E mesmo assim — disse ela com um sorriso —, há tantos anos 

que estás comigo. Ainda deve haver esperança para mim.
Inclinando-se para a frente, beijou a face da dama de companhia. 

Rory levara-as pelo caminho que ia ter diretamente aos estábulos. Mas, 
mesmo ao longe, a massa impressionante do Castelo de Read dimi-
nuía tudo o resto. Uma fortaleza medieval de pedra calcária, castanha 
dourada, encimada por uma dezena de ameias pontiagudas de ardósia 
cinzenta e com uma muralha baixa a rodear o pátio, atraía e avisava. 
«Bem-vindos», parecia dizer. «Mas apenas se forem aliados.»

Era um local selvagem. Os jardineiros não cortavam a relva. 
Ninguém tocava nas roseiras trepadeiras que já cobriam o portão do 
pátio. A tesoura não cortava a hera que serpenteava pelas muralhas  
da fortaleza.

Ela adorava. Era, ao mesmo tempo, sólida, forte e selvagem, e sen-
tira a falta de tudo aquilo.

A carruagem seguiu até ao pátio, onde Eliza ia sair, e Constance 
entrou no estábulo. Sentia a pele quente demais, como se todo o calor 
dentro de si tivesse vindo à superfície para combater o ar do fim do 
inverno. Mas dentro do estábulo de pedra antiga o seu espírito sosse-
gou. Ao som dos seus passos, a sua égua voltou-se.

— Boa tarde, Elfhame. — Afagou o focinho leitoso da égua, depois 
selou-a e aparelhou-a.

Dirigiu-se ao rio num trote rápido e em meia hora chegou ao cimo 
do monte, de onde podia avistar a enorme torre rosada do Castelo de 
Haiknayes, atual morada de Gabriel Hume, Duque de Loch Irvine.

O Duque do Diabo.
Por toda a região, nos salões de chá e nas lojas, havia falatório. O enig- 

mático Duque de Loch Irvine era o chefe de uma sociedade secreta. 
Uma sociedade seleta para a qual apenas casais ricos e bem-nascidos 
recebiam convites. Uma sociedade dedicada às Artes Ocultas. E no covil 
desta sociedade, algures em Edimburgo, os praticantes desta maléfica 
religião sacrificavam virgens.

A polícia ainda não descobrira o mistério dos desaparecimentos, 
em setembro e dezembro, de Cassandra Finn e Maggie Poultney: jovens 
solteiras, em idade de casar. Apenas a capa ensanguentada de Maggie 
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fora descoberta, na margem do lago perto da residência de Edimburgo 
do Duque de Loch Irvine, marcada com uma estrela de seis pontas 
com três símbolos: uma chama, uma onda e o pico de uma montanha.  
A mesma estrela estava gravada no lintel do portão principal do Castelo 
de Haiknayes.

Murmurava-se que, durante os anos em que percorrera os mares 
como capitão da Marinha real, o misterioso Duque de Loch Irvine se  
transformara num praticante de magia nativa, num adorador de Satanás,  
num demónio.

Os aldeãos da tecelagem com quem, nessa manhã, Constance falara, 
tinham-lhe chamado Christsondy: o Diabo.

Mas não conseguiria respostas a olhar para o castelo. Tinha de se 
encontrar novamente com o duque e ouvir a verdade da boca dele.

As sombras cortavam faixas nos montes enquanto conduzia Elfhame  
para casa. Diria ao pai que tencionava mudar-se para a casa de Edimburgo  
na primavera. Não lho negaria, depois de a ter autorizado a viver em 
Londres durante anos, apenas na companhia de Eliza.

No estábulo, entregou a égua nas mãos do cavalariço.
— As visitas trouxeram uns belos animais, minha senhora. Bem 

que gostaria de montar aquele baio.
— O doutor e a menina Shaw já chegaram, Fingal? — Tirou o cha-

péu e as luvas. — Estarei assim tão atrasada?
— O doutor não, minha senhora. — Fingal pontou para o estábulo. 

— Esses animais pertencem aos cavalheiros que vieram de visita.
— Cavalheiros? — Constance aproximou-se dos cavalos desco- 

nhecidos.
E os seus passos vacilaram.
Os dois animais que se encontravam no estábulo não pertenciam 

ao Dr. John Shaw nem à sua filha. Ao lado de um belo cavalo castanho 
estava um baio de pelo também castanho, mas tão escuro que parecia 
quase preto. Era lindo, com um pescoço forte, orelhas salientes e olhos 
inteligentes que a observavam. Reconheceu-o. A sua beleza e raça tor-
navam-no único. E reconheceu os seus arreios. O freio de couro leve 
encimado pela testeira onde estavam incrustadas duas espadas negras, 
cruzadas. A sela de couro fino com apoios para as bainhas de duas espa-
das cuidadosamente cosidas de cada lado, de modo a não incomodarem 
o andar do animal.

Conhecia aquele cavalo porque, oito meses antes, passara três horas a  
observá-lo num canto de um estábulo público em Londres — a observá-lo 
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e à espera que o dono o viesse buscar. E quando veio, sentou-se na sela 
com o à-vontade e a graça de um guerreiro.

Com as faces a escaldar e as mãos trémulas, colocou no braço a cauda 
da sua saia de montar e saiu do estábulo. O pátio do castelo estava vazio, 
mas duas dezenas de janelas espreitavam-na, como olhos que pareciam 
admirados com a sua frenética pulsação. Atravessou o átrio e fingiu não 
suster a respiração.  

No salão, a voz do pai descia da balaustrada, calma e firme, pedra 
envolvida em veludo. 

— O Castelo de Read foi construído no princípio do século xiv como 
fortaleza e, como tal, com poucas preocupações em relação ao conforto. 
Cada um dos meus antecessores fizeram melhoramentos. Agora há 
muitos quartos de hóspedes. A minha governanta tratará de lhe prepa-
rar o melhor, senhor.

— É muita bondade sua receber-me sem ter sido convidado. — A voz 
de um homem, leve, alegre. — Sinto-me honrado.

Não... ele não.
O ar voltou aos pulmões de Constance, para imediatamente desa- 

parecer.
Pelas escadas, por trás do candelabro, desciam dois pés com botas 

cor de terra. Duas pernas envolvidas em calças de couro que transfor-
mavam os músculos em pedra lavrada. Duas mãos sem luvas que mos-
travam a sua aparente força nos tendões. Dois ombros a que um dia se 
agarrara como o sol a um vitral. E uma longa espada de aço, sobre a qual 
parecia permanecer o resto da luz do dia.

Depois os olhos dele — olhos que capturavam centenas de antigos 
feitiços e que se transformavam na magia que fizera com que o seu 
mundo virasse ao contrário. Estavam agora sobre ela. Nunca percebera 
como era possível o olhar de um homem paralisar tudo o que havia 
dentro de si. Outrora. E naquele momento.

Fitou-o.
Atrás dele, o pai e o outro homem apareceram nas escadas.
— Eis a minha filha. Constance, pedi a tua presença aqui para o 

chá. Mas vejo que foste montar.
— Estive no monte para ver Haiknayes. — Mal sabia como conse-

guia falar.
— Calculo que sim — o desagrado era patente no seu tom de voz.  

— Constance, apresento-te Lorde Michaels e o Sr. Sterling. Talvez tu e 
Sua Senhoria se tenham cruzado em Londres.
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Tal não acontecera. Evitara-o propositadamente.
Fez uma reverência.
— Senhor.
Uma covinha surgiu no rosto de Lorde Michaels, quando se curvou 

pela cintura. Era um homem atraente, bem vestido com um casaco e 
botas brilhantes, como se não estivesse no campo escocês, mas a fazer 
visitas matutinas em Londres.

— Encantado, minha senhora. Espero que não se importe por me 
ter imposto à sua hospitalidade.

— Claro que não.
— Diga-nos — pediu. — Que tal a vista do Castelo de Haiknayes?
— Vi-o apenas de longe. Conhece-o?
— Na verdade, conheço o duque. Fiz-lhe uma visita em Port Leith 

há uns meses, por altura do Natal.
Maggie Poultney desaparecera na época do Natal.
— Ah, sim?
— Sim, de facto. É uma ótima pessoa. — Mas o sorriso dele desapareceu.
Depois teve de voltar os olhos para ele.
E ele curvou-se com a mão no punho da espada.
— Bom dia, minha senhora.
Brandy quente. O mesmo. Recordava-se bem. Pouco mudara. Seis 

anos antes achara o rosto dele perfeito, as feições fortes e belas. Agora 
uma fina cicatriz percorria-lhe o lado direito, desenhando-lhe na face 
uma linha ao longo das patilhas curtas, bem aparadas.

Não conseguia fazer a reverência. A cauda de veludo pesava-lhe no 
cotovelo como uma pedra e sentia as pernas estupidamente trémulas. 
Sentia o ar fresco na pele do pescoço, que deveria estar coberta por 
uma camisa. Mas ele não lhe olhou para o pescoço. Olhou-a nos olhos, 
como fizera havia tantos anos. Nunca antes nem depois conhecera um 
homem que a olhasse como Frederick Evan Sterling, como se apenas se 
preocupasse com o que descobria no olhar dela.

Passou a sua atenção para Lorde Michaels.
— O que o traz tão cedo de volta à Escócia, milorde?
— Para dizer a verdade, vim atrás do meu primo.
— Contratei o Sr. Sterling como instrutor de esgrima — esclareceu 

o seu pai.
— O meu primo é exímio com a espada.
Lorde Michaels dirigiu o sorriso ao homem que Constance tentava 

esquecer há seis anos, mas sem grande investimento. 
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— Mas o senhor sabe esgrimir, meu pai — pronunciou as palavras 
com inusitada pressa.

— As lições não serão para mim — disse, sem qualquer prazer no 
olhar.

— Oh! — Constance sentiu-se tola, com a face corada e a língua  
muda. Desaparecera a elegante jovem de Londres que namoriscava 
com desenvoltura, a dama da moda, solicitada pelas anfitriãs de Mayfair  
a Kensington. Dois minutos sob o olhar de Frederick Evan Sterling e era 
de novo uma jovem impetuosa tentando acalmar o seu pulso nervoso. 
Pouco ajudava o pai não a ter avisado, mas não teria razões para pensar 
que ela precisava de ser avisada. Ninguém, exceto Eliza, soubera — nin-
guém, exceto Jack, e Jack morrera.

— Estou a ver — declarou. — Lamento o seu incómodo, Sr. Sterling. 
O sobrinho do meu pai veio de facto visitar-nos, mas partiu há uma 
semana. O seu pupilo regressou a casa dos pais.

— Não contratei o Sr. Sterling para ensinar o jovem James — disse 
o pai. — Mas sim para te ensinar, Constance. 
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